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Ročník XXXIII

SLAVIČÍNSKÝ
PŘÍBĚH LETNÍ
(Radek Malý)
Kam chodí v létě slunce spát?
Řekl bych, možná do rybníka.
Kapři se k němu plavou hřát
a občas připlave i štika.
A tak je rybník vyhřátý
a celé léto koupeme se
a celý svět je vysmátý,
od višní až po hříbky v lese.

Vážení čtenáři!
Krásné prožití letních
prázdnin
a dovolených
Vám všem
přeje redakce
Slavičínského
zpravodaje.

Úspěch mladých ﬂorbalistek

Omezení provozu slavičínské radnice
Město Slavičín získ
kalo v letošním roce dotaci na stavební
akce „Zateplení MěÚ Slavičín“
a „Slavičín – mobilita pro
všechny – II. etapa, Budova
radnice“. První stavba
a zabezpečí výměnu oken a pro
ovedení
zateplení obvodového
o pláště
budovy radnice, druhá
á stavba
pak řeší vybudování vn
n itřního
výtahu na radnici a rekonstrukci WC v 1. NP budovy.
Zhotovitelem obou staveb
bude vítěz výběrových
h řízení
– společnost AG Stavin
ng, s. r. o.
Stavební práce budou zahájeny
7. července letošníh
h o roku
s předpokládaným terr mínem
ukončení 30. listopadu
u 2010.
Po celou dobu realizace
obou staveb bude do
o cházet
k omezení činnosti slav
v ičínské
radnice. K tomu nejzásadnějšímu omezení dojde již v termínu od 7. do 14. července 2010
včetně, kdy bude do
odavatel
stavby vyřezávat otvorr do původní střechy budo
o v y pro
výtah a pro prodloužžení stávajícího schodiště. Vzhledem
k tomu, že v této době nebude
v budově zejména z důvodu
bezpečnost i možný běžný
ani omezený provozz , bude
radnice uzavřena úplně, a to
bez náhrady. Toto se t ýká jak
městského úřadu, tak detašovaného pracoviště Úřad
du práce
Zlín ve Slavičíně včetn
ně pracoviště státní sociální podpory
ve Slavičíně.
Během uzavření r adnice
lze pro ověřování doku
u mentů

a podpisů a pro výstupy ze
systému CzeechPOINT využít
služeb Českéé pošty nebo úřadů
okolních obcc í či měst.
Pro přípa
ad vyřízení úmrtí
volejte na tell.: 731 986 354.
U úřadu práce se v nutných
případech obracejte na tel.:
577 321 017 – detašované
pracoviště Va
a lašské Klobouky
(nezaměstna
a ní), 577 321 149
(státní sociáll ní podpora).
Období po úplné uzavírce
až do předp
pokládaného termínu ukonččení obou staveb
bude provázeeno již pouze částečnými omeezeními provozu
v budově radnice, a to v návaznosti na aktu
uálně probíhající
stavební prácce.
O těchto omezeních Vás
budeme info
ormovat průběžně
prostřednictvím webových
stránek měss ta (www.mestoslavicin.cz) a informačních
tabulí u budo
ovy radnice.
Rekonstru
u kce budovy radnice „za pro
ovozu“ si vyžádá
kromě zhoršeených pracovních
podmínek p ro pracovníky
i návštěvníky
y radnice i nutnost
dodržování daných bezpečnostních prav
v idel. Dbejte proto
prosím při návštěvě radnice
v tomto obd
dobí na svou bezpečnost a do
održujte pravidla
určená invesstorem a dodavatelem staveb.
Za pochop
pení Vám předem
děkujeme.
Luděk Latinák,
tajemník MěÚ Slavičín

Více na straně 12

Úprava veřejného prostranství ve Slavičíně
Město Slavičín připravuje podání žádosti o dotaci
na projekt „Slavičín – úprava
veřejného prostranství“, která
bude podána v rámci prioritní
osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory
2.2 Rozvoj měst, podoblasti
podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území vyhlášené Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava.
V rámci projektu dojde
v prostoru před městským
úřadem k vybudování nového
veřejného osvětlení, parkovacích míst, bude provedena
asanace domu č. p. 254, terénní a sadové úpravy, úprava
schodiště k městskému úřadu
a doplnění mobiliáře. Také

v parku přiléhajícímu k Horákově vile dojde v rámci tohoto
projektu ke změnám, a to konkrétně k terénním a sadovým
úpravám, pořízení altánu,
nového mobiliáře, venkovního
osvětlení a úpravě zpevněných
ploch.
V současné době probíhá
dotazníkové šetření, které
provádějí studenti Gymnázia
Jana Pivečky Slavičín.
Toto šetření má za cíl zjistit
názor obyvatel Slavičína a jeho
místních částí na stávající stav
veřejného prostranství před
Městským úřadem Slavičín
a v okolí Mult ifunkčního
kulturního centra (Horákovy
vily).
Odbor investic MěÚ Slavičín

Harmonogram svozu tříděného odpadu
ve II. pololetí roku 2010
měsíc
7

8

9

10

11

12

plasty
y (žluté pytle)

20. 7.

11. 8. 15. 9. 27. 10. 30. 11. 22. 12.

papír (modré pytle)
a nápojové kartony
(oranžové pytle)

27. 7.

18. 8. 21. 9.

sklo
(zelené a bílé pytle)

28. 7.

22. 9.

6. 10.

3. 11.

10. 12.

18. 11.

www.mesto-slavicin.cz

2

Zprávy z radnice
Rada města Slavičín na své 94. a 95.
schůzi mj.
 schválila
ﬁ nanční plán Městské nemocnice Slavičín na rok 2010,
záměr na převod části hasičské budovy
č. p. 307 na Českou republiku – Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje,
 uzavření smlouvy mezi městem Slavičín
a Ing. Ivanem Kučerou, auditorem, Uherské Hradiště, o provedení přezkoumání
hospodaření města Slavičín za rok 2010
a o poskytování metodického a daňového
poradenství a poradenství v oblasti interního auditu,
 uzavření dohody o partnerství se Zlínským krajem k projektu „KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné dopravy ve Zlínském kraji“,
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu mládeže

a sportu Zlínského kraje mezi Zlínským
krajem a městem Slavičín na akci: „Slavičínský bajkap“ ve výši 4 000 Kč;
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Slavičín – mobilita pro všechny – II. etapa, Budova Radnice“ za cenu obvyklou ve výši 5 055 555 Kč
vč. DPH uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce na akci: „Cyklostezka
Slavičín – Nevšová – Luhačovice“ za cenu
obvyklou ve výši 104 689 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava veřejného
prostranství Vlára“ za cenu obvyklou ve výši
56 190 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS,
a. s., závod Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava zpevněné
plochy Tržiště u Záložny“ za cenu obvyklou
ve výši 658 796 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín,

 o zadání zakázky malého rozsahu
na služby: Vypracování žádosti o dotaci vč.
příloh na akci „Slavičín střed – revitalizace
veřejného prostranství“ za cenu obvyklou
ve výši 81 600 Kč vč. DPH uchazeči JVMRPIC, spol. s r. o., Zlín,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava lávky
Slavičín – střed“ za cenu obvyklou ve výši
552 000 Kč vč. DPH uchazeči CB, s. r. o.,
Liberec;
 vyhlásila

záměr na pronájem volných nebytových
prostor v domě č. p. 195 v katastrálním
území Hrádek na Vlárské dráze:
- PP – místnost č. 38, 39, šatna
- NP – místnost č. 1, 2, 6, 6a, 7, 9, 10, 13a
- NP – místnost č. 23, 24, 25a, 25b, 26a, 28.

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

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Počty hlasů pro jednotlivé volební strany ve Slavičíně
celkové
pořadí

číslo a název volební strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.- 15.

9
26
17
15
6
4
13
20
21
23
24
12
1
18
25
5
14

16. - 17.

počty hlasů ve volebních okrscích

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lidová
TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
Věci veřejné
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Suverenita – blok J. Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Moravané
OBČANÉ.CZ
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana svobodných občanů
Konzervativní strana
STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

plat. hlasy
celkem

plat. hlasy
v%

130
143
94
89
53
36
38
4
11
2
3
2
0
6
0
0
0

158
141
81
66
50
48
37
13
15
3
6
7
4
0
2
0
0

164
69
22
47
64
39
40
7
10
5
2
2
0
0
2
1
0

150
78
40
45
55
31
38
24
6
2
5
4
0
1
0
0
1

195
93
40
48
77
46
28
13
5
11
2
1
3
1
3
0
0

138
71
64
54
37
39
33
1
8
6
4
2
0
0
1
0
0

49
23
20
16
24
17
15
0
3
0
2
1
0
0
0
0
0

68
41
62
23
14
26
21
3
1
0
0
3
1
0
0
0
0

1 052
659
423
388
374
282
250
65
59
29
24
22
8
8
8
1
1

28,29
18,03
11,57
10,62
10,23
7,71
6,84
1,77
1,61
0,79
0,65
0,60
0,21
0,21
0,21
0,02
0,02

Přehled o účasti voličů ve Slavičíně
číslo a sídlo okrsku
1
2
3
4
5
6
7
8

Základní umělecká škola
Radnice
ZŠ Vlára
Dům dětí a mládeže
ZŠ Malé Pole
Škola Hrádek
Bývalá škola Divnice
Kulturní dům Nevšová

Celkem Slavičín

počet oprávněných
voličů
901
1 035
731
732
898
743
269
434

vydané obálky

odevzdané obálky

platné hlasy

účast v %

612
642
476
484
571
461
170
263

612
637
476
482
569
461
170
263

611
631
474
480
566
458
170
263

67,92
62,03
65,12
66,12
63,59
62,05
63,20
60,60

5 743

3 679

3 670

3 653

64,06

Zdroj: ČSÚ, Zpracovala: Mgr. I. Florešová
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Ptají se lidé…
Úvodem k dotazu z minulého čísla
zpravodaje, který se týkal opravy parkoviště vedle restaurace Záložna. Řešením
katastrofálního stavu parkoviště je jeho
oprava, která byla projednána s vlastníkem
pozemku.
Podařilo se zajistit i ﬁ nancování opravy,
jejímž výsledkem bude plocha pro parkování automobilů ze zámkové dlažby.
Věřím, že se práce podaří provést
během letních měsíců, aby už podzimní
deště na parkovišti neznamenaly žádný
problém.
Kdy proběhne oprava ulice Ševcovská?
V letošním roce rozhodně ne. Stav
povrchu komunikací v Zahradní čtvrti
rozhodně není nijak ukázkový. Do povrchů nebylo dlouhá léta investováno a tomu
odpovídá i jejich stav. Abychom mohli dát
radě a zastupitelstvu města podklad pro
rozhodování v rámci přípravy rozpočtu
města na rok 2011, provedli jsme nacenění
opravy. Částka se vyšplhala na 1,6 mil. Kč.
S tímto nákladem se bude Ševcovská ulice
„ucházet“ o místo v rozpočtu města na rok
2011, o kterém bude zřejmě v únoru příštího roku rozhodovat už nové zastupitelstvo
města (v říjnu 2010 jsou komunální volby).
K čemu ale dojde v Zahradní čtvrti
ještě v letošním roce, je výstavba dětského
hřiště. Či spíše rekonstrukce prostoru pod
č. p. 308, v místě, kde se nachází stávající
pískoviště. Před časem jsme na webu města
vyvěsili návrh, dostali nějaké připomínky,
zapracovali je a byl nalezen také způsob
ﬁ nancování. Jsem přesvědčen o tom, že
záměr schválí také zastupitelstvo města
a pak se pustíme do výstavby. Náklad
na toto hřiště je cca 250 tis. Kč vč. DPH.
Takže pro Zahradní čtvrť alespoň nějaká
pozitivní zpráva.
Chtěli bychom si dát znak města
na naše ﬁ remní propagační materiály.
Je to možné?
Je, nicméně ne svévolně. Byť se ochrana podle práva autorského na symboly
jednotek územní samosprávy nevztahuje,
k užití znaku města je třeba podle platné
legislativy souhlasu rady města. Pokud

byste tedy měli zájem o užití znaku města,
informujte se o podrobnostech u pana tajemníka Luďka Latináka.
Současně si dovolím upozornit stávající
uživatele znaku města, kteří takový souhlas
mají, aby si u pana tajemníka vyzvedli jeho
novou graﬁckou podobu.
Řeknu Vám, že autobusová zastávka
před Radnicí a její bezprostřední okolí tedy
moc krásy nenadělají. Proč se nepostaví
nová zastávka?
Stav zastávky je skutečně špatný. Nicméně pořizovat novou zastávku by v této době
nebylo rozumné, a to zejména z ekonomických důvodů. V nejbližších dnech budeme
totiž podávat žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu na řešení celého prostoru před Radnicí, který obsahuje kromě demolice domu č. p. 254 řešení nových parkovacích míst, chodníků a veřejných prostranství
právě také přemístění autobusové zastávky
a samozřejmě také novou zastávku. Takže
je třeba vyčkat, jak s projektem uspějeme.
Takové posečkání se vyplatilo u autobusové
zastávky Vlára, kde se podařilo sehnat dotaci
na odstranění staré zastávky a vybudování
přístupového chodníku. Snad se to vyplatí
i tentokrát. Obě zastávky u Radnice by měly
být v příštím roce v rámci projektu Zlínského kraje osazeny informačními panely,
které by měly informovat v reálném čase
o přijíždějících spojích či jejich zpožděních.
Blíže si o tomto projektu řekneme až před
jeho realizací.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
V blízkosti našeho domu jsem si všiml, že
stavební ﬁ rma při opravě fasády bytového
domu znečistila chodník fasádní barvou.
To vám nevadí?
Ano, vadí. Pokud se však něco takového
stane, je povinností objednatele stavebních
prací zajistit nápravu. Je dobře, že se bytové
a rodinné domy opravují a zlepšuje se vzhled
našeho města. To však neznamená, že dovolíme znečišťování veřejných prostranství,
místních komunikací a chodníků. Městskou
policii jsem požádal o důkladnou kontrolu
a řešení jednotlivých případů, kdy došlo
k poškození majetku města. Opravy chodníků, místních komunikací, úprava a údržba
veřejného prostranství není vůbec lacinou
záležitostí. Snažme se chovat ke svému okolí
zodpovědně. Věřím, že většina z nás tak

Oznámení o rušení veřejných telefonních automatů
Obdrželi jsme oznámení společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, která se
z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních
automatů rozhodla pro jejich optimalizaci
na území města takto:
Zrušeny budou následující veřejné
telefonní automaty:
Slavičín, Mladotické nábřeží (výnosy
průměrně 2,58 Kč/12 měsíců)


Slavičín, K Hájenkám – dům s pečovatelskou službou (výnosy průměrně 31 Kč/12
měsíců)
 Hrádek na Vlárské dráze, Hrádecká
– dům s pečovatelskou službou (výnosy
průměrně 50 Kč/12 měsíců)
Dále proběhne výměna stávajícího
kombinovaného telefonního automatu
(kombinace mince/karta), umístěného
na náměstí Mezi Šenky, za mincový.

činí. Pokud však tomu tak není, je nutné
přijmout opatření ke zjednání nápravy.
Jedním z účinných řešení se nám jeví nová
pravidla při záboru veřejného prostranství,
která by měla těmto nešvarům zamezit.
U cyklostezky nad Nevšovou je starý
kříž. Je ve velmi špatném technickém
stavu. Bude ho někdo opravovat?
O špatném technickém stavu kříže
víme. Jedná se o kříž, který byl nad Nevšovou postaven na památku obětem I. světové
války. Jeho opravu připravujeme na rok
2011. V letošním roce byla upřednostněna
oprava kříže před zvonicí v centru Nevšové.
Tak jako v jiných podobných případech
oprav kulturních památek, které máme
na území našeho města a jeho místních
částí, je naší snahou získat dotace ze
Zlínského kraje i na opravu tohoto kříže.
Soused si dal nedaleko naší obytné
části domu včelí úl. Je to velmi nepříjemné,
jak se mohu bránit?
Za nejrozumnější považuji požádat
souseda, aby dal úl do míst, kde Vás včely
nebudou obtěžovat. Ale to jste již asi učinila. Když to nepomůže, obraťte se na městský
úřad, a když ani to nepomůže, můžete podat
„sousedskou žalobu“ k soudu. Pokud jste například alergická na včelí bodnutí, můžete
svůj požadavek odůvodnit tím, že Vás včely
ohrožují na životě. V souladu s občanským
zákoníkem, § 127 se vlastník věci musí
zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by
vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto
zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu
nebo pozemek úpravami pozemku nebo
úpravami stavby na něm zřízené bez toho,
že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy
hlukem, prachem, popílkem, kouřem,
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými
odpady, světlem, stíněním a vibracemi,
nesmí nechat chovaná zvířata vnikat
na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze
své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Závěrem této rubriky děkuji Vám
všem, kteří jste mě podpořili ve volbách
do PS PČR.
Ing.
g Pavel Studeník, místostarosta

Hledá se poctivý nálezce
Začátkem června byl ve Slavičíně
ztracen FOTOAPAR ÁT CANON
POWER SHOT v černém pouzdře
od aparátu Olympus.
Prosím nálezce, aby jej odevzdal
na Městském úřadě Slavičín.
Nálezné rád zaplatím.
Děkuji. Tel. 737 064 844

www.mesto-slavicin.cz
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Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů.
Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo
právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím bytovém nebo rodinném domě,
 na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě,
 na výměnu oken u domu staršího 15 let,
 na obnovu střechy starší 15 let,
 na dodatečnou izolaci proti zemní vlhkosti domu staršího 10 let,

 na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let,
na obnovu fasády domu včetně klempířských prací,
na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě,
na opravu a rekonstrukci havarijního
stavu balkonů a lodžií,
na vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu,
na vybudování WC,
 na rekonstrukci bytového jádra vč.
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky
a vodovodních baterií.

Půjčky jsou poskytovány s dobou splatnosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 5 % p. a.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Slavičín.
Informace a tiskopisy k podání žádosti
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín,
Ivana Čížová.
Ž ádo s t i s e př ij í m aj í v t er m í nu
od 26. 7. 2010 do 24. 8. 2010 poštou nebo
v podatelně MěÚ Slavičín.
Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

Cyklotrasou ze Slavičína do Luhačovic
V jarních měsících letošního
roku byl dokončen další úsek
cyklotrasy pod názvem „Cyklotrasa Slavičín – Nevšová –
Luhačovice“. Město Slavičín jej
realizovalo za ﬁ nanční podpory
Evropské unie, Operačního programu přeshraniční spolupráce
SR – ČR 2007 – 2013. Vybudováním cyklotrasy mezi Nevšovou
a Pozlov icem i ta k dochází
k propojení dvou významných
obcí mikroregionu Luhačovské Zálesí – města Slavičín
a městyse Pozlovice. Prozatím
však trasa končí již několik kilometrů od Pozlovic. Zbývající
úsek musí cyklista absolvovat
po krajské veřejné komunikaci.
Dokončení projektu brání vybudování okružní křižovatky
pod Obětovou, kde by mělo dojít
k napojení cyklotrasy ze Slavičína. To řešíme ve spolupráci se
Zlínským krajem.
Nově vybudovaný úsek v délce 7,6 km může významně naÚsek cyklotrasy Pod Kameničnou směrem k Pozlovicím
pomoci i k rozvoji cestovního
ruchu mikroregionů LuhačovNová cyklotrasa je základem pro další
ské Zálesí a Jižní Valašsko. Navazuje tak
aktivity sousedních obcí, které usilují o nana cykloturistickou trasu Slavičín – Nevšová,
pojení i směrem na Slovensko přes Šanov
která vede kolem Pivečkova lesoparku a byla
nebo Štítnou nad Vláří. Nestačí však jen
realizována již v roce 2006 v rámci projektu
vybudování cyklotrasy, je nutno vytvořit
„Po stopách osídlení Slovanů na jihovývhodné nabídky i v okolí těchto tras. Tomu se
chodní Moravě“, a to z programu Iniciativy
snažíme napomoci projektem Místní akční
Společenství INTEREG IIIA ČR – SR. Trasa
skupiny mikroregionu Luhačovské Zálesí,
vede krásnou lesnatou krajinou a je vhodná
který nyní realizujeme.
nejenom pro cyklisty, ale i pěší turisty a věProjekt jsme nazvali Luhačovské Zálesí
řím, že ji uvítají i příznivci zimní běžecké
– region zdraví, krásy a prosperity. V přípastopy. Budeme rádi, když se Pozlovicím
dě, že si cyklisté budou chtít odpočinout,
podaří tento úsek napojit na Luhačovice,
budou tak moci učinit v nových bazénech
jejichž snahou je pokračování na Uherský
v Pozlovicích a Luhačovicích. K dokončení
Brod, směrem na nově otevřenou cyklosvenkovního bazénu v Pozlovicích má dojít
tezku kolem Moravy. Pro „domácí“ cyklotuv letních měsících letošního roku a bazénu
risty i návštěvníky z jiných krajů se tak při
s celoročním provozem v Luhačovicích
projíždění či procházkách otevře možnost
v závěru roku.
poznávání nejen místní nádherné krajiny,
Ing. Pavel Studeník, místostarosta
ale také našich měst a obcí.

Poděkování
Chcemee touu to cesto
ou velmi po
o d ěkovat
učitelkám Mateřřské školy Hrádek – pa
aní Aleně
Gbelcové, paní Blance Sm
molíkové a takké školnici
paní Renatěě Štrb
bákové za
a trpělivouu, lasskavou,
nápaditou, ale mnohdy i náročnouu prá
áci s našimi dětmi. Za nezapomeenutelné akce, krásná
vystoupení,, tábo
oráky pro
o děti i pro ná
ás rodiče.
Dík patří i kucha
ařkám paní Jarmile Maňasové
a paní Jaro
oslavěě Fojtíkovvé za výbo
ornné obědy
a svačinky, kteréé bychom
m si mnohd
dy da
aly i my
maminky.
A proto
ože naše holkk y odcházzí do školy,
chceme se touto
o cestou rozloučit a pop
přát jim
hodně zdra
aví a úspěchů v osobním i pracovním
životě. Ještěě jednou díky za všechnno!!
Za rodičče přředškolákků Blanka Koseečková,
Jitka Tlušťťáková a Veronika Kozuubíková
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Městská policie Slavičín besedovala se žáky
Městská policie Slavičín uspořádala
besedu pro žáky I. stupně Základní školy
Vlára a Základní školy Malé Pole. Strážník
František Ševčík poučil žáky o základních
pravidlech silničního provozu. Důraz byl
kladen na povinnou výbavu jízdního kola,
na povinnost používat ochrannou přilbu,
povinnosti cyklisty a chodce, znalost dopravních značek a důležitých telefonních čísel.
Byla zmíněna i problematika při styku
s neznámou osobou a děti byly poučeny, jak
se mají v dané situaci zachovat.

Potěšilo nás, že žáci projevili značné
znalosti z problematiky, která bude předmětem dalších společných besed plánovaných
v příštím školním roce.
Přejeme dětem radostné a bezpečné
prázdniny a upozorňujeme tímto všechny
občany a řidiče, aby obzvláště v tomto období dodržovali pravidla silničního provozu
a dbali potřebné opatrnosti.
Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Uznání výjimečným žákům a studentům
Dne 17. června proběhla v obřadní síni
Radnice malá slavnost. Ředitelé škol přivedli žáky a studenty, kteří v uplynulém
školním roce projevili mimořádné snahy
a podávali mimořádné výkony:
Základní škola Slavičín-Vlára
Karolína Hrbáčková, Petr Gapčo, Kristýna
Staňková, Daniel Saňák, Rostislav Gorecký, Barbora Fojtíková, Jana Mudráková,
Jiří Marek.
Základní škola Slavičín-Malé Pole
Kristýna Křížková, Vanesa Kulíšková,
Jonáš Herec.
Základní škola praktická a Základní
škola speciální Slavičín
Vít Mana, Lenka Vašíčková.

 Základní umělecká škola
Slavičín
Tereza Gajdová, Zuzana Štěpančíková, Veronika Kuželová.
Gymnázium Jana Pivečky
Kamila Nováková, Václav Miklas,
Michaela Helísková.

Střední odborná škola Slavičín
Lukáš Krajíček, Jitka Bulíčková,
Nikola Vizváriová, Vít Chovančík,
Marcela Kučerová, Ivana Lišková,
Martin Maryáš.
Po zápisu do městské kroniky
obřadů obdrželi jmenovaní osobní uznání a drobnou upomínku
od představitelů města.
-red-

SStřední odborná škola Slavičín
Proje
jekt Hlledámee mlaadé teechnicckéé
taalenty (zzahraničnní mobbilitty – Francciee
a Něm
meckko)
V rámci tohoto projektu se ve dnech 9. –
14. 5. 2010 konal poznávací zájezd do Francie a Německa pro žáky technických oborů
Obráběč kovů a Automechanik, kteří se
v krajských kolech soutěží odborných
dovedností umístili na 1., 2., 10. a 14.
místě. Ve Francii si žáci prohlédli výrobu
automobilů Peugeot v největší francouzské továrně společností Peugeot-Citroen
ve městě Sochaux (12 000 zaměstnanců,
denní produkce 1 800 aut) a navštívili muzeum ﬁ rmy Peugeot. Dále navštívili střední
odbornou školu – Lyceum Bugatti ve městě

Mulhouse a prakticky si vyzkoušeli jízdu
v závodních minikárách na závodní dráze
společnosti Peugeot. Součástí zájezdu byla
také prohlídka města Colmar, středověké
vesničky Requewihr, hradu Haut-Koeningsbourg a okolí ve vinařské oblasti v Alsasku
a exkurze ve farmě s prohlídkou výroby sýrů
a jejich ochutnávkou. V německém Stutgartu
pak navštívili muzeum automobilky Mercedes Benz a v závěru cesty si prohlédli město
Norimberg. Tematický poznávací zájezd byl
žákům odměnou za jejich výborné umístění
v krajských soutěžích a přinesl jim nové
zkušenosti jak v oblasti profesní, tak také
poznání prostředí, kultury a života lidí
v zemích EU.
Ing. František Petrů

Výsleedky maturittních a závvěrečnýcch
zkkouššek
V roce 2009/2010 navštěvovalo ke konci školního roku SOŠ Slavičín 486 žáků
ve všech formách studia (řádné denní,
nástavbové denní a dálkové).
Maturitní zkoušku konalo celkem 92 žáků
závěrečných ročníků oborů Sociální péče
– sociálněsprávní činnost, Mechanik seřizovač – mechatronik a Podnikání. Zkoušku
úspěšně složilo 86 žáků, z toho 22 prospělo
s vyznamenáním. Neprospělo 6 žáků.
Závěrečné zkoušky konalo celkem 53
žáků třetích ročníků oborů Obráběč kovů,

Automechanik, Kuchař – číšník pro pohostinství a Elektrikář. Zkoušku úspěšně
složilo 34 žáků, z toho 2 prospěli s vyznamenáním.

Zkoušky z Vyhláššky č. 50//19978 Sb..
Ve dnech 11. a 12. května se SOŠ Slavičín podílela na zajištění zkoušek z Vyhl.
č. 50/1978 Sb., jejichž odborným garantem
byl Moravský svaz elektrotechniků Brno.
Zúčastnili se jich vybraní žáci 3. ročníků
oborů elektro, učitelé oborů elektro a přihlášení zájemci z okolních ﬁ rem.

Exkurrze
V závěru letošního školního roku se
konaly dvě exkurze pro zájemce z učebních
i studijních oborů. 9. června navštívili
vybraní žáci AUTOSALON Brno 2010, 18.
června se konal zájezd do polské Oswietimi.

Nejleepší žáci u staarostyy měěstta
Dne 17. června byli na radnici přijati nejlepší žáci z místních škol, mezi nimi i sedm
žáků SOŠ Slavičín. O výběru těchto žáků
nerozhodoval pouze prospěch, ale i jejich
další aktivity, které podpořily dobré jméno
školy. Mezi oceněné žáky patřili i ti, kteří
studium výborně zvládají i za speciﬁckých
podmínek.
Mgr. Jana Kubíčková

www.mesto-slavicin.cz
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Gymnázium Jana Pivečky
G
Aktuaality

Veřejná přeednáškaa „Pozznávejtte
s nám
mi hvěězdy“
y
V pořadí již třetí astronomickou přednášku, která se uskutečnila 24. května 2010,
jsme tentokrát připravili pro klienty Charity
sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Studenti vyprávěli klientům o hvězdách. Využili přitom
vědomostí a znalostí získaných v projektu
„Zavedení nových metod a forem do výuky
přírodovědných předmětů na Gymnáziu
Jana Pivečky Slavičín“ a hlavně osobních
zkušeností získaných z astronomických
pozorování.
Přednášku jsme chtěli posluchačům
zpestřit i pozorováním Slunce a jeho skvrn.
Při naší již tradiční nepřízni počasí studenti
zaimprovizovali a z astronomů se přeměnili
v ornitology. Když totiž vystrčili objektiv
dalekohledu z okna přednáškové místnosti
a zamířili jej na vzdálené stromy, zaznamenali ke všeobecnému nadšení posluchačů
i přednášejících ve větvích stromů čilý
ptačí ruch.
Z reakcí klientů i pracovníků Charity
soudím, že studenti byli se svými prezentacemi mnohem úspěšnější, než jak bývám sám
při výkladu ve výuce: nikdo z posluchačů
tak například nevyrušoval, ani nelistoval
v časopisu pod lavicí, ba naopak již během
přednášky posluchači zahrnovali studenty
spoustou zvídavých dotazů, které pak plynule přešly v dlouhou vzájemnou diskuzi
po ukončení vlastní přednášky. Není to
zlé, pomyslel jsem si. Oč méně úspěšné má
naše gymnázium učitele, o to schopnější,
komunikativnější a charizmatičtější má
studenty. Tak třeba někdy pod hvězdami,
přeji jasnou oblohu!
Tato přednáška je spoluﬁ nancována
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Ivo Rohlena
www.astrodenik.gjpslavicin.cz

V měsíci květnu proběhla na našem gymnáziu
Sbírka hraček, kterou
uspořádali členové žákovského parlamentu.
Nasbírané hračky poté
putovaly do Dětského
diagnostického ústavu
v Olomouci, kde budou
dělat dětem radost.
 Dne 17. května probíhaly přednášky společnosti
Acet pro třídy kvintu a G-1
na téma „S tebou o tobě“
a pro primu „Čas proměn“.

Dne 27. května proběhlo na Radnici ve Slavičíně slavnostní předávání maturitního
vysvědčení za účasti pana starosty, ředitele
a zástupce gymnázia, pedagogů a rodičů.
Z obou maturitních tříd z celkového počtu
56 žáků prospělo 53 žáků, s vyznamenáním
25, z toho 12 se samými výbornými.
V rámci projektu OPVK byla dne 28. května uspořádána exkurze pro třídu kvintu, při
níž poznávali studenti orchidejové louky
a lesní ekosystémy v okolí Nedašova.
 Třída sekunda se zúčastnila soutěže o Zlatý klíč k brumovskému hradu, která se konala
4. června za účasti 10 škol. Žáci absolvovali
11 různých disciplín jako např. poznávání
přírody, zdravovědu, orientační dovednosti,
střelbu z kuše, hlavolamy, znalosti z historie
a další. Jako bodové hodnocení získávali
zlaté, stříbrné, bronzové nebo dřevěné klíče.
Výsledky byly velmi vyrovnané a nakonec si
naše škola odnesla pěkné 5. místo.
V maturitním týdnu byl pro zbývající
třídy připraven bohatý program. V pondělí
24. května se konal na Sokolovně koncert
skupiny Travellers, v jejímž podání měli
studenti možnost zaposlouchat se do písní
např. Beatles, Rolling Stones, B. Dylana,
J. Hendrixe a dalších. V úterý následovaly
zajímavé přednášky, které si připravily
Rádio Rock-Max a společnost Acet, která
řešila s dětmi otázku partnerských vztahů
a AIDS. Ve čtvrtek k nám zavítali zástupci
společnosti Adra, kteří měli besedu o dobrovolnictví a pomoci na Haiti. V průběhu
tohoto týdne dále probíhaly besedy na téma
šikana v R-Egu a odborné exkurze do okolí.

 Ve dnech od 31. května do 4. června
k nám zavítalo 20 slovenských studentů
a dva jejich pedagogové na studijní pobyt
v rámci projektu Společné poznávání BílýchBielych Karpat.
Dne 10. června proběhly obhajoby ročníkových prací třídy kvarty, čímž žáci ukončili
nižší stupeň gymnázia.
V rámci projektu Comenius a současně
výměnných zahraničních stáží navštívili
naši školu ve dnech 15. – 20. června studenti
z německého Diepholzu. Studenti byli ubytováni v českých rodinách svých kamarádů
a byl pro ně připraven pestrý program.
Dne 17. června byli na Radnici ve Slavičíně přijati starostou města nejlepší studenti.
Za naši školu to byli Kamila Nováková z primy, Michaela Helísková z kvarty a Václav
Miklas z kvinty. Gratulujeme k jejich studijním výsledkům a vzornou reprezentaci
školy v průběhu školního roku.
 V měsíci červnu proběhly v rámci povinné
výuky druhých a třetích ročníků vyššího
stupně gymnázia sportovní kurzy – cyklistický v Jeseníku nad Odrou a vodácký
ve Veselí nad Lužnicí.
Bc. Marie Stejskalová

Poznáávání Bílých Karpatt
V termínu od 31. 5. do 4. 6. 2010 se několik studentů z našeho gymnázia setkalo se
studenty z partnerského gymnázia z Dubnice nad Váhom v rámci projektu Společné
poznávání Bílých-Bielych Karpat, neboli
přírody, ve které máme to štěstí žít.
Ubytování nám bylo poskytnuto v nedalekém Hostětíně, v obecní ubytovně, již jsme
obsadili do posledního místečka. Společně
jsme absolvovali cestu po loukách na Klobucku, kde se každoročně naskytuje příležitost
zhlédnout vzácné druhy orchidejí, návštěvu
zbrojovky a hvězdárny v Uherském Brodě
a také výšlap na Javořinu, nejvyšší horu
Bílých Karpat.
Ačkoli jsme po celý týden neměli štěstí
na počasí, zvláště pak na oné Javořině nás
chytl neuvěřitelný nečas, v průběhu celého
našeho pobytu se nevyskytl jediný vážný
problém a až na neuvěřitelné množství bláta
na oblečení můžu sama za sebe, a doufám,
že i za ostatní děcka nejen od nás, tenhle
„pobyt“ označit za perfektní.
Petra Lysáková, sexta
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Botannickýý workshoop
Víte, co je to pětiprstka? Jaký je výhled
na Slovensko z vrcholu Kaňúr a kde se nachází Jalovcová stráň? Právě na tyto otázky
odpovídal v pořadí již čtvrtý botanický
workshop, který se konal 28. května 2010
v rámci projektu „Zavedení nových metod
a forem do výuky přírodovědných předmětů
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“. Tohoto
workshopu se zúčastnila třída kvinta a její
žáci se při něm seznámili se vzácnými druhy a přírodními památkami Nedašovska.
Cesta tentokráte vedla z Nedašova přes
PP Pod Kaňoury, na vrchol Kaňúr a odtud
směrem dolů přes Jalovcovou stráň zpátky
do Nedašova. Během návštěvy lokalit žáci
viděli například vzácnou pětiprstku žežulník, hlavinku horskou, prstnatce májové či
kosatce trávolisté.
Tento workshop je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Pavel Šuráň

Osmnnáctýý rok Gym
mnáziaa Jaanaa Piveččkyy
Milí přátelé, začínají letní prázdniny
a gymnázium má za sebou 18. rok své existence. Jsem velmi rád, že i tento rok jednoznačně
potvrdil, především díky objektivním srovnávacím kritériím, důležitou úlohu školy a to
nejenom jako možnost získání kvalitního
všeobecného vzdělávání v našem regionu,
ale především její nezastupitelnost v posílení prestiže a přidané hodnoty samotného
města Slavičína (je jen velmi málo stejně
velkých měst jako je Slavičín, které má takto
stabilní gymnázium). Dokladem toho nechť
jsou výsledky našich studentů ve srovnání
se studenty jiných gymnázií a také desítky
různorodých aktivit pro veřejnost našeho
města, o kterých Vás pravidelně i v tomto
zpravodaji informujeme (více www.gjpslavicin.cz). Lékaři, právníci, technici, přírodovědci, ﬁ lozofové pocházející z našeho
gymnázia v žádném případě nejsou horší
než ti, kteří absolvují gymnázia ve velkých
městech, a to je pro mě silný argument proti
častým výtkám, že naše škola má malou
výběrovost. Výběrovost nerovná se kvalita
a především je potřeba respektovat sociální
nastavení našeho regionu. Význam školy je
z mého pohledu naprosto jednoznačný. Proto
je nutné poděkovat vedení města za zřetelnou podporu o rozvoj gymnázia, ve kterém
je dnes 345 studentů v osmiletém a čtyřletém
oboru a 44 zaměstnanců. Jsem potěšen, že
důkazem stavu školy jsou i bezproblémoví,
ale především kvalitativně naprosto srovnatelní uchazeči s jinými gymnázii v prvních
ročnících. Samozřejmě škola je životně
závislá na osmiletém oboru. Každému řediteli gymnázia je naprosto zřejmé, že má-li
zabezpečit život a kvalitu gymnaziálního
vzdělávání, musí mít gymnázium alespoň
340 studentů a nejméně dvě třídy v ročníku.
Současná skladba a celkový počet maturitních oborů v oblasti Valašských Klobouk,
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Slavičína a Luhačovic v žádném případě
neumožňuje otevírat více než jednu třídu
čtyřletého a jednu třídu osmiletého oboru,
a to ani v případě, že by byla úvaha nahradit
osmiletý obor dalším ročníkem čtyřletého
oboru, neboť žáci 9. tříd mají obrovskou
nabídku k výběru dalších středních škol
v jiných městech. Zřizovatel Zlínský kraj
nevyhnutelně stojí před primární otázkou
řešit lokalizaci a restrikci jednotlivých oborů
ve městech s určením jejich minimálního
počtu žáků.
Letní měsíce nám přinesou zřejmě
novou vládu, věřím, a přeji nám všem, že
konečně po dlouhých a marných slibech se
ve školství, tak jako ve zdravotnictví a sociální politice začnou řešit zásadní problémy.
Ve školství je nejenom nutné:
- nastavit systémová parametrická kritéria jako reakci na tragický pokles počtu dětí
vstupujících do vzdělávacího procesu, který
má negativní dopad na všechny základní,
střední i vysoké školy (jenom na středních
školách v ČR je dvakrát více míst než kolik
jich vychází ze ZŠ. Ve Zlínském kraji zbylo
po přijímacích zkouškách téměř 400 volných
míst na středních školách. Stejně tak je
dlouhodobě nerozumné, aby v ČR bylo více
jak 70 vysokých škol),
- řešit podﬁ nancování celého resortu (průměr zemí EU přesahuje 6 % HDP, náš státní
rozpočet přerozděluje kolem 4,8 % HDP)
kde zdaleka nejde jen o platy učitelů, které

mají za důsledek, že na pedagogické fakulty
nepřichází špičky absolventů středních škol,
ale spíše tyto fakulty volí průměrní a podprůměrní studenti. Absolventi ﬁ lozoﬁckých
a přírodovědeckých fakult dnes již téměř
vůbec do školství nevstupují.
- neodkladně přehodnotit a legislativně
stanovit obsahovou náplň, kompetence
učitele s jeho kariérním postupem.
Stojí před námi další úkoly, které budeme muset vyřešit, pokud nechceme, aby se
vzdělávací systém nejenom nezhoršoval,
ale v dohledné době nezhroutil. Na konci
vyučování školního roku 2009-2010 Vám
všem, kteří jste jakoukoliv formou podpořili
a pomohli Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně, ale také především všem pedagogickým
pracovníkům Slavičínska, chci poděkovat
za odvedenou práci pro naše děti a současně Vám popřát pohodové a v klidu prožité
letní měsíce. Těším se na další spolupráci,
připomínky a náměty, které pomohou škole
odstraňovat její nedostatky a dál rozvíjet
kvalitu.
Mgr. Josef Maryáš, ředitel GJP
Gymnázium Jana
a Pivečky
y Slavičín
přijme od 1. 9. 20
010 na pln
ný úvazek
učitele v ap
p roba
a ci jaz yk anglický
a asistenta peedagoga.
Bližší inform
m ace n a telefon
n ním čísle
604 453 954.

ZŠ Praktická a speciální – Poznáváme své okolí

Dne 9. 6. 2010 navštívila naše škola Městský úřad ve Slavičíně. Byli jsme velmi vlídně
přijati panem starostou, který nás poutavou formou seznámil s prací a funkcemi úřadu.
Děti se v příjemném prostředí obřadní síně dozvěděly spoustu informací, které budou
ve svém životě potřebovat.
Žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ praktické a ZŠ speciální Slavičín-Hrádek

www.mesto-slavicin.cz
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Výtvaarný úspěch
Naše rodinná oslava – to bylo téma
celostátní výtvarné soutěže, do které jsme
se letos s chutí zapojili. Soutěž vyhlásila
Asociace center pro rodinu a úkolem dětí
bylo namalovat sebe v kruhu svých nejbližších ve chvíli, kdy jsou všichni spolu,
spokojení, šťastní, veselí. A tak jsme si
povídali o rodině, o důležitosti a potřebě
být spolu, o svých představách ideální
oslavy. Hned vzápětí přišly na řadu štětce
a barvy. Povedlo se a moc! Práce jsme
odeslali a čekali.
Velkou radostí pro nás byla zpráva, že
obrázek Lucie Mudrákové ze 4.B porotu
okouzlil a získal 1. místo v krajském a 2.
místo v celostátním kole. V krajském kole
získali krásné umístění i další naši šikovní
malíři: Tereza Valčíková, 4.B – 2. místo,
Josef Tomeček, 5.B – 2. místo a Ludmila
Zollerová, 5.A – 3. místo.
Děti, moc a moc blahopřejeme!
Mgr. Iva Šmotková

Bronzzovýý Helpík 2010

Cílem je připravit děti na krizové situace, naučit je základům první pomoci,
provádět resuscitaci, prakticky ošetřit
popáleninu, otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení, přivolat zdravotnickou
pomoc. V pozadí je hra o lidské životy, ale
především vytváření vzájemného vztahu
lidskosti.
Již po deváté se žáci pátých tříd letos
připravovali na soutěž mladých záchranářů – Helpíkův pohár.
Žáci naší školy byli letos výborně připraveni na tuto znalostní a vytrvalostní
soutěž. Asi by se mohli od nich přiučit
i leckteří dospělí.

V krajském kole si své znalosti a praktickou připravenost vyzkoušelo 34 dvojčlenných hlídek 15. května v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně.
Vítězství a postup do celostátního kola
v Jeseníku si vybojovala hlídka ve složení
Karolína Hrbáčková a Petr Gapčo z 5.A. Tady
se jim velmi dařilo a do školy přivezli pohár
za úžasné 3. místo a určitě spoustu nových
zážitků a zkušeností.
14. ročník soutěže o Helpíkův pohár se
konal tradičně v rámci mezinárodní záchranářské soutěže Rallye Revíz.
Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
PaedDr. Bronislava Králíková

Když se svvátek vyddaří
O tom, že ve škole lze kromě učení také
slavit svátek, se přesvědčili všichni žáci
28. května. Svůj hudební dárek ke Dnu dětí
jim předala v Sokolovně cimbálová muzika Réva, která žákům představila různé
hudební žánry. Dárkový balíček skrýval
kromě lidových písní také repertoár skladeb
z oblasti vážné i moderní hudby.
Následný kulturní program Hledáme
talenty připravili pro své spolužáky členové
žákovského parlamentu a školního souboru
Rubiko. Se svým pěveckým, hudebním či
pohybovým uměním vystoupili před svými
učiteli a spolužáky soutěžící z 5. – 9. tříd
a právem si vysloužili velký potlesk.
Celý program byl doprovázen písničkami
hudebního souboru Rubiko, tancem mažoretek a roztleskávaček a výborně okořeněn
moderátory žákovského parlamentu.
Ani děti z 1. – 4. třídy oslava neminula.
Tradičně se sešly na jarmarku, který pro
ně připravily paní vychovatelky a učitelky.
Za doprovodu hudby soutěžily v netradičních sportovních disciplínách a za získané
žetony si vybíraly upomínkové dárky ve stáncích. Svým vystoupením mnohé potěšily
malé mažoretky.
Den dětí se letos zkrátka vydařil i díky
podpoře grantu města Slavičín.
Mgr. Jana Pinďáková

Den s knihhou pro prvňáččka
V úterý 8. 6. 2010 prožívali naši prvňáčci
malou slavnost. Protože děti už znají všechna
písmena a dokážou číst souvislé texty v knihách, připravily pro ně pracovnice Městské
knihovny ve Slavičíně projekt nazvaný Kniha pro prvňáčka – Už jsem čtenář.
Ten den se malí žáci setkali v našem
školním informačním centru s kouzelnicí
Knihoslavou a čarodějem Všudybylem
Všechnopřečetl. Ten pro ně měl připravený
zábavný test ze znalostí pohádek a pohádkových postav. Na závěr proběhlo pasování
prvňáčků do rytířského řádu čtenářů. Dětem
byly slavnostně předány knihy z projektu

a osvědčení o vstupu do stavu čtenářského.
Všem se slavnost líbila a darované knihy si
hned ve třídě s paní učitelkou začali číst.
Učitelky 1. tříd

Osobbnostti Slavičíína čettly žákkům
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Tento
projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítání pomáhá
u dětí rozvíjet soustředění, zdokonalovat
znalost jazyka a myšlení, obohacuje o vědomosti a formuje jejich budoucí chování.
Čas strávený před monitorem počítače nebo
obrazovkou televize jim chvíle s knihou
nahradit nemůže. Čtenářem se nikdo nerodí, je třeba mu ukázat cestu.
Pro žáky 7. ročníku jsme na poslední
květnové dopoledne připravili besedu
s názvem „Osobnosti Slavičína čtou dětem“, která by ale nemohla proběhnout bez
účasti trojice milých hostů. Naše pozvání
ochotně přijali pan starosta Ing. Jaroslav
Končický, vedoucí Městské knihovny Slavičín Mgr. Gabriela Klabačková a ředitelka
Nadace J. Pivečky Mgr. Božena Filáková.
Velmi poutavě a srdečně vyprávěli o svém
vztahu ke knížkám, který trvá už od dětství. Zavzpomínali na své oblíbené knihy,
některé z nich přinesli a přečetli zajímavé
ukázky. I teď v dospělosti, kdy jsou všichni
časově vytíženi, je láska k četbě neopustila.
Žáci si přichystali pro hosty zvídavé
otázky, a tak jsme se mohli dozvědět, že
si pan Končický rád přečte povídkové
knihy Woodyho Allena nebo satirické glosy
Jaroslava Haška. Taky ho zajímá válečná
literatura. Velká čtenářka, paní Klabačková, si zavzpomínala na školní léta s Gabrou
a Málinkou a prozradila na sebe, že někdy
přečte i dvě knihy za den. Paní Filáková
zaujala četbou humorných ukázek z knihy
Haliny Pawlovské a mnohé překvapilo,
že některé knihy přečetla i v anglických
originálech.
Závěrečnou část projektu žáci završili
připravenými prezentacemi svých oblíbených knih a četbou ukázek z nich. Nutno
říct, že si vše hezky a pečlivě připravili.
Nemůžeme zaručit, že se ze všech dětských
účastníků tohoto projektu stanou náruživí
čtenáři, ale jisté je, že cesta ke čtenářství
jim byla ukázána.
Mgr. Hana Majeriková,
Mgr. Adriana Maňasová
Foto najdete na www.zsslavicin.cz/
Projekty EU

Školnní aktiivity
Žáci 5. ročníku získali 3. místo a vítězný
pohár v celorepublikovém kole soutěže
zdravotnických hlídek Helpík.
Oslavu Dne dětí zahájila v Sokolovně
svým koncertem cimbálová muzika Réva,
která představila našim žákům různé
hudební žánry. Poté následoval zábavný
program žáků II. stupně s názvem Hledá-
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me talenty. Mladší žáci slavili svůj svátek
na tradičním jarmarku plném her, soutěží,
hudby a stánků s odměnami.
Na Dnu předškoláků jsme přivítali budoucí prvňáčky, kteří si během dopoledne
vyzkoušeli „hru na školu.“
Proběhla informační schůzka rodičů
budoucích prvňáčků s jejich učitelkami.
Maňáskový kroužek představil dětem
okolních mateřských škol tři nově nastudované pohádky.

Své sportovní dovednosti porovnali žáci
naší i partnerské školy Janka Krála z Nové
Dubnice na tradičním Sportovním dnu.
Slavičínské osobnosti čtou dětem – byl
název setkání se zajímavými lidmi a jejich
oblíbenou knihou uskutečněného v rámci
projektového dne žáků 7. ročníku.
Téma bezpečnost v době prázdnin,
dodržování předpisů účastníků provozu

a zejména cyklistů bylo předmětem besed
pořádaných příslušníky Městské policie pro
žáky I. stupně.
Ve Školním informačním centru přivítali
naši žáci spisovatelku I. Březinovou, která
s nimi besedovala nad svými knihami.
Mgr. Jana Pinďáková

Víkenndovéé aktivityy

V rámci projektu „Moderní knihovnou
k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti“
absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci
ZŠ Vlára další víkendový vzdělávací seminář
na téma: „Cesty k efektivní výuce.“ Přínosem

pro všechny bylo poznání krásné přírody
v okolí obce Žítková.
Tento projekt je spoluﬁ nancován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Ivana Bartošová, administrátor projektu

Poděkováání za sppoluprááci a podpooruu
Vedení školy děkuje všem svým spolupracovníkům za dobrou práci ve školním
roce 2009/2010. S jejími výsledky se jako
čtenáři tohoto zpravodaje můžete seznamovat.
Děkuji rovněž všem rodičům, příznivcům školy a sponzorům za spolupráci
a podporu.
Přejeme příjemnou dovolenou a slunečné prázdniny.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně – Běh naděje 2010

30. května 2010 to téměř vypadalo, jako
bychom měli s počasím úmluvu. Pár dešťových kapek nám sice tak trochu vyhrožovalo,
ale nakonec se obloha rozjasnila, ukázalo se
sluníčko a hned ke každému poslalo i lepší
náladu. V ten den odpoledne se konal ve Slavičíně 3. ročník Běhu naděje.
Pro jistotu jsme se sešli tentokrát přímo
v sále Sokolovny, abychom zde byli účastníky

slavnostního zahájení. Velká část sálu
byla ve 13 hodin obsazena zejména
těmi, kdo se rozhodli přijít a hlavně
přispět na dobrou věc – na výzkum
rakoviny. Účastníkům akce jsme zde
tak trochu připomněli, co je vlastně
Běh naděje a seznámili jsme je s jeho
principy.
Starosta města Slavičína Ing. Jaroslav Končický promluvil k přítomným
a především jim poděkoval za to, že
přišli a rozhodli se akci podpořit.
Velmi příjemným zpestřením byla
vystoupení děvčat ze zájmových
kroužků DDM: Diskotanců, Břišních
tanců a Extravagance. Pak už následovaly potřebné informace od pana Františka
Kovaříka a šlo se, či jelo se na start. Když jsme
se všichni vrátili zpět, bylo na volbě každého, co si z doprovodného programu vybere.
Jestli to bude ukázka vybavení policejních
aut, nebo třeba atrakce. Skoro všichni jsme
se ale sešli na prezentaci Kynologického
klubu Slavičín. Následovalo vyhodnocení
tematické výtvarné soutěže v jednotlivých

Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pivečky nabízí ZDARMA pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby a mládež vzdělávací aktivity:
 Volný přístup na počítače
s připojením na internet na Horním náměstí č. 111:
PO, ST do 18 hodin
ÚT, ČT do 16 hodin
PÁ do 14 hodin
Můžete využít asistenci pracovníka
nadace, který Vám poradí při práci s PC
nebo pomůže s vyhledáváním informací
a pracovních míst na webových serverech.
 Vzdělávací kurzy:
 Práce s PC – Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé

Práce s programy Word a Excel
Práce s programem PowerPoint
Práce s programem Access
Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu (i pro mládež od 10 let)
Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin.
Práce s internetem – délka kurzu 8 hodin.
Práce s multimédii na PC – délka kurzu
12 hodin.
Dále nabízíme kurzy Domácí ošetřovatelská péče (DOP), vhodný pro osoby, které
se starají o nemocnou či handicapovanou
osobu v domácím prostředí a potřebují získat
potřebné informace a dovednosti a kurz
Domácí ošetřovatelská péče 2, který je navazujícím kurzem na kurz DOP a ve kterém
zájemci prohloubí své znalosti a dovednosti
z oblasti ošetřovatelství.

kategoriích. Těm nejlepším zářila očička,
když si přebírali dort.
Pak přišlo na řadu dětmi oblíbené losování o ceny, které připravili sponzoři.
Každé dítě si svůj los podle vlastního výběru
vyměnilo za nějakou tu radůstku. To už si
venku na nebi pohrávaly mraky a dávaly
nám jasně najevo, že už sluníčka bylo dost;
za chvíli se spustil déšť. Ten ale v tuto chvíli
nikomu nevadil, protože už byly známy výsledky ﬁ nanční sbírky. Vybralo se 4 039 Kč.
Tyto peníze byly odeslány na účet sbírky
dne 2. 6. 2010.
A komu patří poděkování? Našim sponzorům, jimiž byli: město Slavičín, VZP –
pobočka Slavičín, ﬁ rma Slavi Slavičín, SUS
Zlín, Komerční banka Slavičín, pan Šuráň
(Nábytek), paní Málková (Cukrárna), ﬁ rma
AG Staving, ﬁ rma Prometal, ﬁ rma ING, pan
Koudela (Drogerie), paní Hubíková (Potraviny Mona), Nestlé Praha, Vitar Zlín, Moravská
vodárenská Zlín.
Největší dík však patří těm, kteří přišli,
aby pomohli.
Pedagogické pracovnice DDM Slavičín
 Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování, Patchwork
Pletení z novinového papíru
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 hodin můžete
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat Dílnu inspirace.
Plán aktivit v dílně na červenec 2010:

7., 14. a 21.7. Nešitý patchwork – obrázky
28.7. Batika – ubrusy, polštáře
Bližší informace k aktivitám dílny
získáte na telefonním čísle 777 913 782.
Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

www.mesto-slavicin.cz
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ZŠ Malé Pole
„Nejllepší akce méého živvotaa…,“
prohlásil jeden z mladších žáčků naší
školy.
Určitě Vás bude zajímat, jaká akce to byla,
když v něm zanechala takové emoce. Ráda
Vám to prozradím. Naše škola pořádá už
několik let Orientační závod ke Dni země.
A jelikož nám letos zjara počasí moc nepřálo, přesunuli jsme jej až na začátek června.
Tohoto závodu se účastní žáci všech ročníků,
od těch nejmenších až po ty nejstarší, a vždy
se setkává s velkým ohlasem.
Trasa je vytyčena fáborky, startuje se
na travnatém hřišti u zahrádek. Dále pak
pokračuje přes pole až do blízkého lesíku
za sídlištěm Malé Pole. Žáci vybíhají v intervalu po třech minutách ve tříčlenných
družstvech a během cesty hledají různé
kartičky nebo plní úkoly na jednotlivých
stanovištích. Připraveny jsou pro ně různé
kvizy, poznávací úkoly, hod na terč, hlavolamy, šifry, třídění odpadu či poznávání
dopravních značek. Za každý úkol dostanou
body, které se ve ﬁ nále odečítají od zaběhnutého času.
Samozřejmě na konci vždy vyhodnotíme
ty nejlepší, ale největší odměnou jsou pro nás
usměvavé tváře dětí, které se vždy těší na další ročník. Vždyť kolik je takových akcí, kde
můžou děti projevit nejen fyzickou zdatnost,
ale i to, jak jsou bystré, pohotové a vnímavé,
jak dokáží spolupracovat ve skupině.
Závěrem bych chtěla dodat, že se všichni
budeme těšit na další ročník. A také slíbit
dětem, že takových akcí, které jsou v souladu
s přírodou a pohybem, na naší škole určitě
přibude. Doufám, že zase těch nejlepších!
Mgr. Barbora Polášková

Návšttěva knihovnny
V rámci projektu Den s knihou – „Už
jsem čtenář“ zažila v pátek naše první třída
v místní knihovně nádherné dopoledne. Děti
přivítala strašidla Knihoslava Knihomilná
a Všudybyl Všechnopřečetl. Děti s nimi
plnily úkoly pohádkového strašidelného
kvizu. Dokázaly, že pohádky a pohádkové
bytosti dobře znají. Kdyby se vydávalo
strašidelné vysvědčení, určitě by všichni
obdrželi samé jedničky. Nakonec byly děti
pasovány do řádu čtenářů, obdržely krásnou
knihu a osvědčení o čtenářských dovednostech. Velké poděkování patří pracovnicím
knihovny i oběma strašidlům, protože luštění a putování pohádkami se dětem moc líbilo.
Mgr. Irena Minarčíková

Družiinka jee vlastnně školla hrouu
Družinka na Malém Poli má dvě oddělení.
V prvním jsou prvňáčci a druháčci. Druhé
je pro třetí a čtvrté třídy. V každém oddělení
může být maximálně 30 dětí. Tento počet

je od počátku školního roku beznadějně
naplněn. Není divu, vždyť během celého
roku si děti svůj pobyt v družince opravdu
užívají. Často slyšíme slova: „Mně se ještě
nechce domů“, nebo „Přijďte pro mě až o půl
čtvrté“. To nás samozřejmě moc těší.
Během celého roku mají děti svůj každodenní bohatý program, v němž se dobře
pobaví, ale i něco naučí. Poslouchají pohádkové příběhy, samy je i vytvářejí a hrají
v nich. Vyrábějí různé papírové předměty,
přáníčka, dárečky aj. Malují obrázky vodovými i temperovými barvami. Také modelují, vystřihují, lepí a všemožně se výtvarně
realizují. Dovedou i krásně vyzdobit podle
ročních období a aktuálních svátků a událostí prostory družinky i celé školy.
Dále se účastní různých soutěží jako například O nejkrásnější velikonoční vajíčko,
kdy děti byly vyhodnoceny mezi mnoha
účastníky Domem dětí a mládeže Slavičín,
který soutěž pořádal a soutěžící za jejich
výkon bohatě odměnil.
Děti žijí také bohatým kulturním životem.
Navštěvují besedy a divadelní představení.
Pravidelně navštěvují Městskou knihovnu
Slavičín, kde jsou pořádány velmi zajímavé
akce, na které se děti vždy moc těší.
Chlapci a děvčata soutěží i přímo v družince v tanci, zpěvu a ve sportovních disciplínách. Hrají také stolní a společenské hry,
které pravidelně doplňujeme a pořizujeme
nové.
Pokud to počasí dovolí, chodí ven.
V zimě bobují a sáňkují. V létě sportují
na školním hřišti. Hrají basketbal, fotbal,
ﬂorbal, běhají a skáčou. Motorizovaní jezdí
na koloběžkách.
Konec školního roku oslaví naši žáčci
táborákem a zají ho jen „málo spálenými“
špekáčky.
Na všechny děti a zejména na nové prvňáčky se v novém školním roce moc těšíme.
Mgr. Hana Sovová, vedoucí vychovatelka

Školnní rokk 2009/22010 konnčí…
…
Školní rok 2009/2010 byl pro naši školu
úspěšný, po deseti měsících docházky
do školy se děti těší na prázdniny a pedagogičtí pracovníci na odpočinek a načerpání
nových sil.
Školu navštěvovalo 118 žáků. Od příštího
školního roku se zvýší počet na 132. Zapsali
jsme celkem 32 prvňáků, na které se již velmi
těšíme. Budou rozděleni do dvou tříd a jejich
třídními učitelkami se stanou Mgr. Hana
Nepovímová a Mgr. Barbora Polášková.
Seznamy žáků a další informace najdete
na stránkách školy: www.zsmalepole.cz.
Po pěti letech školní docházky opouští školu
naši páťáci. Osm žáků odchází na osmileté
gymnázium ve Slavičíně a do Zlína. Ostatních deset žáků bude pokračovat v plnění
školní docházky na II. stupni ZŠ SlavičínVlára. Všem přejeme hodně úspěchů do dalšího studia.
Právě končící školní rok se děti neučily
jen číst, psát, počítat, ale postupně bylo

připraveno a uskutečněno mnoho aktivit,
které podporují a rozvíjejí jejich vzdělání
a výchovu. Soutěže jako je pěvecká, recitační, besedy a jiné jsou pravidelně během
školního roku uskutečňovány a nejsou
v následujícím přehledu uváděny. O jejich
průběhu a výsledcích jsou rodiče informováni na webových stránkách školy a školním
Zpravodajem. Seznámím Vás ve stručnosti
jen s těmi zásadnějšími a mimořádně zdařilými akcemi:
Projektové dny a projekty: Den vánočních, velikonočních tradic, Podzim v přírodě, exkurze do pekárny, ZOO Lešná,
návštěva Kosenky Val. Klobouky, akce
Mléko do škol a Ovoce do škol. Žáci se při
těchto činnostech seznamují s tradicemi,
tradičními řemesly, zdravým životním stylem a poznávají přírodu v našem regionu.
Preventivní program o škodlivosti alkoholu, kouření a užívání drog má za cíl
varovat děti před jejich užíváním. Besedou
o zdravé výživě a správných stravovacích
návycích jsou děti motivovány k upevňování
svého zdraví.
Výborná je spolupráce s Městskou knihovnou Slavičín. Besed o knihách a četbě
se pravidelně účastníme, jsou výborně připraveny a napomáhají rozvoji čtenářských
dovedností již od 1. třídy. Naši žáci se aktivně
účastní akcí, které připravuje a nabízí DDM
a Infocentrum ve spolupráci s naší školou.
Během školního roku žáci navštívili dvě
divadelní představení v Městském divadle
Zlín (Jak šlo vejce na vandr a Obušku z pytle
ven). Pro rozvoj kladného vztahu k hudbě se
v rámci výuky hudební výchovy účastníme
koncertů Zlínské ﬁ lharmonie.
Snažíme se rozvíjet tělesnou zdatnost
a podporovat vztah ke sportu soutěžemi
v atletickém čtyřboji a školními turnaji
ve ﬂorbalu. Velmi oblíbený je orientační
závod, kterého se účastní všichni žáci školy.
Připravujeme a nabízíme dětem z celého
Slavičína a okolí akce pro veřejnost. Velmi
populární je tradiční Dětský karneval a nově
Halloweenská párty. Podílíme se na programech pořádaných městem Slavičín (Rozsvícení vánočního stromu, Vítání do života).
Závěrem bych chtěl za všechny učitele
a zaměstnance školy popřát dětem pohodové prázdniny, Vám rodičům dobré
počasí a příjemnou dovolenou. Školní rok
2010/2011 bude zahájen v budově ZŠ Malé
Pole ve středu 1. září v 8.00 hodin.
Mgr. Roman Goldbach,
ředitel ZŠ Malé Pole

PRODÁM
byt 2+1 v osobním vlastnictví, 75m2,
v sídlišti Vlára, ulice K Hájenkám 346.
Cena: 1 200 000 Kč, plus garáž 3 min.
od bytu – cena 160 000 Kč.
Telefon: 00 353 862 181 663 – mobil,
e-mail: brhlikmilan@seznam.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA KVĚTEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

NAROZENÍÍ
Karel a Ludmila Tomšejovi – dcera Soﬁe
Miloslav a Simona Svárovských – dcera Mia
Jiří Sedláček a Marie Juráňová – syn Eduard
Tomáš Martinec a Pavla Urbánková – syn
Jakub
Zdeněk Mikel a Renáta Ambrožová – dcera
Kateřina
Kamil Hubáček a Markéta Dostálová – dcera
Kristýna
Petr a Romana Struhařovi – dcera Adéla
Stanislav a Radoslava Petrů – syn Adam
Stanislav a Hana Grygarovi – dcera Barbora

Dne 23. července 2010
up
plyne 1 rok od úmrtí pana
Ja
a roslava MÍČI ze Slavičína
a souč
souč
oučasn
as ě v
asn
vzpo
z pomín
mínáme
mín
áme
10.
0 vý
ý roč
ročíí ú
úmrt
mrtíí
paní Blaženy MÍČOVÉ
z Vlachovic.
Děti s rodinami.

Dne 2. července 2010 si při
ř pom
ři
pomee-nem
me 12. smutné výročíí ú mrt
mrtíí
mr
pana Milana MARYÁŠE
ŠE
E.
Kd
do jste ho znali, vzpom
meňt
ňtee
s námi. S láskou a úctou
to vz
tou
vzpopomínají maminka a sourozeenci
s rodinami.
Dnee 16. července 2010 si připomen
neme 1
1. sm
smutn
utnéé v
výro
ýročí
čí úmr
úmrtí
tí
pa
a na Františka MARYÁŠE.
S lásskou a úctou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

Dn
ne 28. července 2010 uplyne
20 let od úmrtí pana
Josefa
osefa VALENTY
Y z Divnic
Divnic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové Milan a Zdeněk
s rodinami.

Robert Machovský a Renata Černá – syn
Filip
Libor a Lenka Juříkovi – synové Libor
a Vojtěch
Aleš a Jaromíra Krajíčkovi – syn Tomáš
Jiří a Anna Presovi – syn Adam

SŇATKY

ÚMRTÍ

Roman Vrba a Anna Šánková
Michal Sviták a Bohumila Žižková
Karel Škoda a Yvette Římanová
Pavel Ruman a Kamila Josefíková
Jiří Lukáš a Bohdana Petulová

3. 5. 2010 Ing. Tasilo Prnka, DrSc., 77 let, Slavičín
14. 5. 2010 Bohumila Žáková, 82 let, Slavičín
18. 5. 2010 Běla Uhrová, 87 let, Slavičín
20. 5. 2010 Antonín Kyjanka, 76 let, Slavičín
28. 5. 2010 Marie Stehlíková, 82 let, Slavičín

Dnee 15. července 2010 by oslavil
pa
a n Josef MICHNA z Hrádku
80. narozeniny.
Kd js
Kdo
jste
te ho zna
z nali,
li,
i vz
vzpom
pomeňt
omeňt
eňtee
s námi.
Manželka, synové Josef,
Miroslav, dcery Františka
a Marie s rodinami.

Dne 12
12.. červ
r ence 2
2010
01
010
vzp
zp
pomenem
omeenem
nemee 7.
7 smut
mutné
n výr
né
v očí,, kdy
kdy
y
nás na
navžd
vžd
ždy
y opus
opus
pustil
ti manžel
til
a tatí
atíí nek
atínek
ne , pan
n Josef
Jos
oseff HRN
H
ČIŘ
Č
ČI
I ÍK
ze Sla
ze
lav
v ič ína.
Za
a tic
ti hou vz
v pom
po
o ínk
ínku
u děku
děku
ěkuje
jee
man
an
n žel
že ka,
ka sy
synov
y nov
novéé Zden
eněk,
en
ěk To
ěk,
Tomáš
má ,
máš
dcera
dce
cera
a Eva
Ev a cel
celá
á rrodi
odina.
odi
na.

Dnee 12. července vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana
Josefa ZEMÁNKA
a 5. září vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní
Vlasty ZEMÁNKOVÉ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají syn
Josef, dcery Ludmila a Helena
s rodinami.

Dne 30. červ
venc
ence
nce 2
2010
01
010
vzpomenem
nemee 1.
nem
1 výročí úmr
úmrtí
tí
pana Karla
a ŠPA
ŠPALKA
LK ze Slavi
avičín
avi
na.
Kdo
do
o js
jste
te ho zn
na li,
vzp
vzpome
pomeň
ome
meňte
ňte s nám
námi.
i.
Rod
odina
od
ina Š
Špalkova
ova.
ova

Dne
ne 17
17.. ččerv
ervenc
er
encee vzpomeneme
v
2 sm
20.
smutn
utnéé výro
utn
v ýro
ý roč úmr
ýročí
ú tíí našíí
mamink
mam
ink
nky
y, bab
y,
ba ič
ičk
ččk
ky,
y prababičky,
y,
paníí Lud
pan
Ludmil
m y R EME
mil
MEŠOVÉ
ME
a 17. kvě
květn
tna js
tn
jsm
sme si připomněli
22.
22
2 vý
výroč
r í úmrt
roč
ú mrt
mrtíí našeho tatínka,
děd
ě ečk
ěd
ečka
a a pradědečka,
pana
a Vojtěc
Vojjtěc
ěcha
ěc
ha REMEŠE z Nevšové.
ha
Vzpomí
Vzp
omí
omínaj
míí na
najíí a nikdy
ni kdy ne
nezap
zapome
omenou
nou
děti s rodinami.

Dne 23. července 2010
to bude již 10 let, co nás opustila
naše hodná maminka a babička,
paní Blažena STEJSKALOVÁ
ze Šanova.
Kdo jste ji měli rádi, prosíme,
vzpomeňte s námi. Děkují děti
s rodinami.

Dne 16. červ
Dn
vence 2010
by se doži la 85 let
paníí Mir
pan
Mirosl
o ava M
MACHÁLKOVÁ
z Divn
nic.
S lásk
áskou
ou a úcto
úcto
ctou
u v zpo
zpomín
míná
á dcer
dcera
a
M osl
Mir
oslava
ava s rodinou.

Dne 9. července 20
010 vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustil
náš
á millovaný
ý syn, bratr a t atíí nek,
k
pan Alan FU
URMAN.
S láskou vzpomíná
áme. Kdo jste ho
měli rádi, vzpom
meňte s námi.

Dne 17. červencee vzpomeneme
Dne 12. července 2
2010 by se dožila
paní Jarmila KO
OZUBÍKOVÁ
z Hrádku
u 80 let
a dne 6. čerrvna 2010
jsme vzpomněli 8
82. narozeniny
pana Bohuslava
a KOZUBÍKA.
Kdo jste je znalli a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami a vnuci.

www.mesto-slavicin.cz
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Jerevan se utká se slovenským mistrem
Soupeř zvučného jména – Slov-matic
Bratislava zavítá po letech opět do Slavičína,
kde se představí proti domácímu Jerevanu.
Utkání se odehraje v místní sportovní hale
v pátek 6. srpna a v dresu Bratislavanů budete moci spatřit i české legionáře Zdeňka
Slámu a Davida Friče. Slov-matic je několikanásobným mistrem Slovenska s řadou
slovenských reprezentantů a v minulosti
oblékali jeho dres i slavičínští futsalisté
Ivo Světlík a Tomáš Hnilo. Předehru tohoto
utkání obstarají internacionálové Jerevanu
proti starým pánům Slov-maticu Bratislava.
Tento zápas bude první prověrkou nově
složeného týmu Jerevanu před nadcházející
sezonou 2010-2011. Jerevan v ní bude startovat ve Zlínské krajské lize FIFA futsalu.

SPORTOVNÍ HALA SLAVIČÍN
pátek 6. srpna 2010
18.00 hod. Internacionálové Jerevanu : Old
Boys Slov-matic Bratislava
19.30 hod. Jerevan Slavičín : Slov-matic
Bratislava
Petr Koseček

Jerevan cup – XII. ročník
Tradiční t urna
aj v noheejbalu tro
ojiic a také
v turnaji v ku
u želkách
h jednotll iv
vců proběhne v so
obott u 3. červvence 20
010
0 na antukových kurr tech v zámeckéém parku.
Začátek no
ohejb
balového
o turnaje je v 8 hod.,
prezence v 7.3
30 hod.
Tel.: 731 598 200

Úspěch mladých ﬂorbalistek
Florbalové naděje SK Snipers Slavičín
mají za sebou velmi úspěšnou sezonu. Vyhrály svou skupinu Ligy žákyň se ziskem
88 bodů za 28 vítězství, 4 remízy a 4 prohry
(celkové skóre 125:28).
Liga žákyň se hraje systémem devíti
turnajů, kde každé družstvo vždy odehraje
čtyři zápasy. My jsme tři turnaje vyhráli,
na třech jsme se dělili o 1. – 2. místo, dvakrát
jsme skončili na druhém a jednou na třetím
místě, a to na turnaji ve Slavičíně.
Dalším velkým vítězstvím pro naše
děvčata bylo získání poháru za první místo
v turnaji pořádaném 16. května v Brně.
Turnaje se zúčastnili naši soupeři ze

skupiny (Židenice, Aligátors Šitbořice a ZŠ
Horní Brno) a přizvaná družstva z Protivína
a Hroznové Lhoty. Po zápasech se ZŠ Horní
8:1 a Hroznovou Lhotou 2:2 (zápas jsme nakonec vyhráli na samostatné nájezdy) jsme
svoji skupinu vyhráli. Ve ﬁ nálovém zápase
jsme rozdrtili Aligátors 9:1.
Punc úspěchu na mezinárodním poli
sezoně dodala účast na turnaji ve slovenské
Nemšové, kde jsme mezi šesti týmy skončili
na druhém místě za domácím družstvem.
Mezi opory družstva patřily zejména
brankářka Kristýna Jadavanová, obránkyně
Simona Vojtásková a Tereza Gajdová a útočnice Věra Pokorná, Jana Antošová a Adéla

Všechno jde, ale jinak
Těmito slovy začínal film o táboře
pro nevidomé děti, který mohli v sobotu
5. června zhlédnout návštěvníci Beneﬁce
bez bariér, konané podruhé pod patronací
občanského sdružení UnArt Slavičín.

V průběhu odpoledne, jehož cílem bylo
sblížit dva na první pohled odlišné světy
zdravých a handicapovaných lidí, se návštěvníci areálu u Sokolovny mohli vžít
do role nevidomého a na několika stano-

My, co nezapomínáme, Vás srdečně
zveme, abyste vzpomněli...

VII. ROČNÍK
MEMORIÁLU
JOŽKY HRNČIŘÍKA
V čem? nohejbal trojic
Kdy? 24. července 2009 od 8.00 hodin
Kde? areál kuželny SK Slavičín
(zámecký park)
Poplatek za mužstvo 150 Kč
Bohaté občerstvení zajištěno!!!
(pivo, nealko, alko, gril, guláš, klobásy…)
Akce se koná za každého počasí.
Moderuje DJ Ptáček.
Informace tel.: 602 506 990.
Těšíme se na účast.

Berčíková. Ta byla díky svým výkonům
pozvána na soustředění reprezentantek
České republiky ročníku 1996-97, které
proběhlo 28. – 30. května ve Dvoře Králové
nad Labem.
Dík za úspěšnou sezonu však patří celému týmu, do kterého dále patří: Gábina
Sommerová, Eliška Strejčková, Eliška
Štěpančíková, Aneta Urbanová, Martina
Šimoníková, Terezka Štěpančíková, Eliška
Čížová, Andrea Jadavanová, Nikola Kořenková, Katka Šebáková a Vivien Vítková.
Na závěr bych chtěl poděkovat za pomoc
při ﬁ nancování turnajů paní Antošové,
panu Berníkovi a panu Strážnickému.
Rudolf Novotný, trenér
vištích si tak vyzkoušet některé situace,
které nevidomého člověka provázejí takřka
každý den. V prostoru mezi Sokolovnou
a Horákovou vilou připravili dobrovolníci
z o. s. Život trochu jinak stanoviště, na kterých si zástupci všech věkových kategorií
mohli vyzkoušet psaní na pichtově psacím
stroji (stroj na psaní braillova slepeckého
písma), samostatný pohyb s bílou holí
podél vodící linie za zvukem, nalévání
vody z konvice do hrníčku a poznávání
peněz, a to vše poslepu, se zavázanýma
očima. Největším úspěchem se však stal
tzv. kombibal, neboli volejbal upravený tak,
aby jej mohli hrát i lidé s těžkým postižením
zraku. „Je to vlastně obyčejný volejbal s tím
rozdílem, že se hraje s ozvučeným míčem,
okraje hřiště jsou vyznačeny lanem nataženým zhruba v úrovni pasu a na síti jsou
připevněny rolničky, takže při zatřesení
vydává zvuk, podle kterého mohou hráči
snadno určit její polohu,“ říká nevidomý
dobrovolník Zdeněk Rybák, který měl toto
stanoviště na starosti.
Více takových vydařených a smysluplných akcí!
Martin Sukaný,
předseda o. s. Život trochu jinak
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O. s. UnArt děkuje

Co se děje v Armyparku?

Občanské sdružení UnArt Slavičín
by touto cestou rádo poděkovalo všem,
kteří podpořili druhý ročník Beneﬁce
bez bariér.
Děkujeme městu Slavičín za záštitu
celé akce, stejně jako hlavním sponzorům, donorům a mediálním partnerům.
Díky patří rovněž Městské knihovně
Slavičín, sdružení Život trochu jinak,
Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín, ZŠ
Vlára a Mateřskému centru Slavičín
za pomoc a vystoupení během odpoledního programu.
Taktéž bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přispěli sladkostmi a odměnami pro
děti – panu Jaroslavu Rosenbergovi, potravinám U Pinďáků, potravinám Mona,
paní Dulíkové a ﬁ rmě E-On.
Velké díky patří i Janu Žajdlíkovi,
který moderoval odpolední program
a Jakubu Železnému, který se zhostil role
moderátora během programu večerního.
Na Beneﬁci bez bariér 2010 zavítalo
zhruba 450 návštěvníků a celkový výtěžek z akce, který bude věnován sdružením Přátelé z lásky a Háčko Brumov,
činí 31 736 Kč!
Děkujeme všem, kteří se přišli spolu
s námi pobavit, vyzkoušet každodenní
nástrahy, kterým musí handicapovaní
čelit, a přispěli tak na dobrou věc.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
čas od času informoval na těchto stránkách
o dění v areálu bývalých kasáren Sokolovo,
který se nyní objevuje pod názvem Army
park Slavičín.
Hned úvodem bych vysvětlil, proč tam
stojí řada vojenských automobilů, se kterými
se zdánlivě nic neděje. Je však třeba si uvědomit, že tyto vozy byly již vyřazené z armády
a přišly k nám v žalostném stavu. Na jejich
opravu a uvedení do odpovídající podoby
je třeba stovky hodin práce a vynaložené
ﬁ nanční prostředky jdou do desetitisíců.
Všechny opravy jsou prováděny v našem
volném čase a z našich peněz. A proč to
všechno děláme? Jsme přesvědčeni, že
tak úžasné a nadčasové auto, jakým Praga
V3S bezesporu je, si zaslouží mít vlastní
muzeum. Tolik na vysvětlenou těm, kteří se
ptají, cože se v těch kasárnách vlastně děje.
Z výše uvedených důvodů rekonstrukce
pokračují jen velmi pomalu, avšak opravených strojů přibývá. Mnozí z Vás už měli
možnost vidět obrněný transportér BVP
Sněžka, obrněný automobil BRDM 2rch,
který je v průzkumné chemické verzi,
pojízdnou fotopracovnu „CECILIE“, nesmí
chybět klasika let minulých „vétřieska“ valník. Další v řadě je opět „chemik“. Je to V3S
ARS – odmořovací automobil. Následuje
polní pošta, opět skrytá ve skříni Pragy
V3S, a další skříňový automobil určený pro
přepravu vojáků. Součástí Army parku jsou
i vozy UAZ ve štábní i víceúčelové verzi

Miss ČR Jana Doleželová

jako sanita nebo topograﬁcké pracoviště.
I vojsko má hlad, takže renovovaná polní
kuchyň PK 26H je samozřejmostí.
Naše exponáty však nejsou jen statické
modely bez možnosti pohybu. Vidět jste je
mohli na nejrůznějších akcích jako jsou
Slavičínský Šikula, Helpíkův pohár nebo
Park párty Slavičín. V loňském jsme se
aktivně podíleli na instalaci pamětních
desek a vzpomínkových setkáních na počest letce RAF, pplk. Otakara Janůje v Rudimově, letce RAF, plk. Stanislava Mikuly
v Boršicích a člena paraskupiny CLAY
Jiřího Štokmana v Buchlovicích. Účastnili
jsme se na oslavě dne dětí v Bojkovicích,
kácení máje v Pozlovicích a na mnohých
jiných. Veřejnosti ve Slavičíně jsme se
ukázali při příležitosti oslav k ukončení
II. světové války a Dne otevřených dveří
v kasárnách. Naším prvním opraveným
strojem byla fotopracovna CECILIE, se
kterou jsme byli v lednu 2009 na setkání
vojenské techniky v Rokycanech, za což
jsme si zasloužili diplom pro nejvzdálenější
osádku. Od té doby se průběžně objevujeme
na nejrůznějších vzpomínkových akcích
nebo oslavách. Jednou z posledních je účast
na doprovodném programu při konání
národního mistrovství modelářů, žáků,
v Luhačovicích.
S technikou jsme zváni i na spoluúčast
při konání 1. leteckého dne v Bojkovicích.
Vidíte, že klid je opravdu jen zdánlivý,
Tomáš Hájek
protože Army park žije!

zavítala do Slavičína
Na pozvání Leja salonu zavítala Miss ČR
do Slavičína, aby zde společně s Leja salonem podpořila druhý ročník Beneﬁce bez
bariér Občanského sdružení UnArt. Chvíli
po příjezdu se Miss ČR vydala do Sokolovny, kde stihla konec odpoledního a začátek
večerního programu. I přesto, že měla vstup
na Beneﬁci od organizátorů volný, neváhala
a přispěla do kasičky, jejíž výtěžek putoval
místnímu sdružení Přátelé z lásky a Háčko
Brumov. Leja salonu se Jana svěřila, že ji
velmi okouzlila krásná příroda, která je
Markéta Smílková
v okolí Slavičína.

Divadlo SemTamFór
zve všechny divadelní příznivce na představení Divadelního
souboru Kantoři Mikulovice u Jeseníku a jejich inscenaci
CASANOVA ŽIJE, se kterou přijedou do slavičínské Sokolovny
3. července a odehrají od 19 hodin.

Foto: Josef Kaňa

www.mesto-slavicin.cz

14

Výprava za památkami města

Druhá polovina května bývá v knihovně
a také v domě dětí tradičně věnována přípravám na každoroční literárně historickou exkurzi po slavičínských pamětihodnostech.
Nejinak tomu bylo i letos, přestože původně
plánovaný termín 5. ročníku Toulek musel
být kvůli nevyzpytatelným rozmarům počasí přeložen na jiný.
Nakonec se přece jen podařilo slunce
přemluvit, aby ve středu 26. května alespoň
na malý moment vykouklo zpoza zachmuřených mračen a povzbudilo svými vzác-

nými paprsky zájemce o městskou historii
na startu výpravy.
Početná skupinka takřka čtyřiceti dětí
a několika dospělých se tak vydala na průzkumnou trasu přes její obvyklé strategické
body – od kapličky Panny Marie Sedmibolestné, přes Sokolovnu, Orlovnu, zámek,
muzeum a Nadaci Jana Pivečky (NJP), až
po nejstarší architektonickou památku, jíž
je kostel sv. Vojtěcha. Zde už čekali ti nejpovolanější – Josef Ščuglík, správce městského
muzea, Mgr. Božena Filáková, ředitelka

BOWLING –
PIZZERIE SLAVIČÍN
Obchodní 472 | Objednávky tel.: 773 999 973
www.bowlingslavicin.cz
Prázdniny na bowlingu
 1 hodina hry pouze 180 Kčč + z této ceny 20 % SLEVA pro
studenty, žáky a seniory nad 60 let. Využijte těchto cen a přijďte
poznat kouzlo hry bowling (až 6 osob na jedné dráze).

POZOR – ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Bowling – Pizzerie Slavičín má pro Vás překvapení k vysvědčení
samé jedničky – půl pizzy zdarma
vyznamenání – čtvrtina pizzy zdarma
ostatní i poškoláci – desetina pizzy zdarma
Akce trvá od středy 30. 6. do neděle 4. 7. – vysvědčení s sebou

MALSPED
s. r. o.
Divnice č. e. 0122
(areál bývalých Vlárských strojíren)

 opravy
vy
y osobn
osobních
os n
o
ních
ích a ná
n
nák
nákl
nákla
nákladních
á
ákla
ák
kl
kla
motorových
mo
mot
otorových
oto
otoro
o
ot
toro
torových
t rových
ro
v
vozidel
ozidel
 vým
výměna
v
vý
ýměna
ým
měna olejů
 p
příprava
říprava
íp
íprava
prava
pr
p
rav
rra
av
a
v na STK,
STK karosářské
karosář
karosá
ářské
ské
ké
k
é prá
prác
práce
pr
prá
rá e
 diagnostika
agnost
gnos
gn
g
no
n
o ik vozidel,
id l
nástřik podvozků a dutin vozidel

Informace
ace
ce na tel.:
577
77
7
73
310
04
440,
40, 731 501 699
PProvozní
Pr
ro
rovoz
rrovozn
ovvozn
ovo
zn d
doba:
oba: Po – Pá 7
7.00 - 17.00

placená inzerce

placená inzerce

 každé úterý AKCE PIZZA 2+1 (ke dvěma pizzám třetí
ZDARMA)
 pivo Krušovice, Starobrno, Plzeň ceny od 19 Kč
 20 druhů kávy Lavazza, zmrzlinové poháry, kopečková
zmrzlina Carte D‘Or, Algida
 míchané nápoje, nealko Mojito 33 Kč
 25 druhů pizz
 minutkové speciality
 venkovní zahrádka
 možnosti oslav, ﬁremních akcí, svateb

NJP a v kostele Mgr. Jana Adámková, aby
malé historiky zasvětili do tajů místních
významných budov. Na předem známé
cestě se však účastníci mohli těšit na malou
výpravu do neznáma – do období druhé
světové války před 65 lety, kdy byl Slavičín
osvobozen od německých okupantů. Při
přípravách soutěžních aktivit ve válečném
duchu samozřejmě sehrála svou roli více
fantazie organizátorů než ověřená fakta,
a tak děti na Horákově vile objevily „tajný vojenský štáb“, kde se to jen hemžilo generály,
tajnými agenty a šiframi. Zde se s nadšením
luštilo „vojenské tajemství“, testovala fyzická
i psychická odolnost „vojska“, přičemž si
všichni hravou formou rozšiřovali obzory
z oblasti této pohnuté dějinné etapy. Celá
operace vyústila setkáním s válečnými zajatci a jinak také se strážci pokladu, údajně
ukrytého v prostorách vily Němci. Dle napjatého očekávání dětí byl plný drobných
cen v podobě bonbonů a jiných dobrot, čímž
bylo jejich soutěžní úsilí sladce odměněno.
Dokonce i na panu starostovi, Ing. Jaroslavu
Končickému, který se s dětmi na Toulkách
pravidelně setkává, bylo patrné, že by si spolu s nimi rád zahrál na vojáky, a tak aspoň
veškeré dění absolvoval jako divák.
Dá se konstatovat, že akce byla provázena
letos výjimečnou přízní počasí a korunována
úspěchem, za který lze považovat už jen
pouhý zájem dětí o své město a jeho dějiny.
Snad není příliš troufalé z dané skutečnosti
vyvozovat předpoklad, že historicky zajímavá minulost může být pevným základem
pro budoucnost, a tím i pro touhu mladé
generace zůstat v úzké emoční vazbě se
svým rodným krajem.
Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK
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Městská
knihovna

Vycházky s Klubem
českých turistů ČERVENEC

oznamuje svým čtenářům i návštěvníkům změnu provozní doby o prázdninách.

6. 7. Vizovice – Janova hora – Slopné
– Slavičín
Odjezd autobusem od radnice v 5.55 hod.
Návrat do 15. hodiny. Délka trasy 18 km.

Červenec: zavřeno
Půjčovní doba pro děti i dospělé
v srpnu:
Pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
Internet bude pro veřejnost dostupný v této
provozní době.
Informace na tel.: 577 341 481,
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz
Dětem veselé prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou přejí pracovnice městské
knihovny!

11. 7. Liptál – Vartovna, nová rozhledna – Valašská Polanka
Odjezd autobusem od radnice v 5.55 hod.,
návrat vlakem ve 14 hodin.
Délka trasy 10 km.
25. 7. Vycházka na Hložeckou pouť
Odjezd vlakem z nádraží ČD v 7.12 hod.
Délka trasy 17 km.
28. – 29. 8. Slavičínská šedesátka –
40. ročník

Kalendááře,, pozváánky
 3. 7. 19.00 Sokolovna
CASANOVA ŽIJE – divadelní představení
 4. 7. 10.00 – 02.00 Zámecký park
ČERVENCOVÁ PARK PÁRTY
 5. 7. 13.00 Výletiště Hrádek
HRDZA, DESMOD – dětský den, beneﬁce
VÝSTAVY
 Infocentrum
FOTOGRAFIE – práce žáků ZŠ Vlára
(do 30. 7.)
 Galerie Jasmín
KRESBY SVĚTLEM – foto-graﬁky, koláže
Nelly Billové (do 30. 9. 2010)

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděěkovat
hasičům ze Sllavičína za rychlo
ou opravu
střechy, ktterou
u strhla vichřice.
Střechu op
praviili a dali do původn
níh
ho stavu.
Helena Mallíčková
Touto cesto
ou chci poděkov
vatt dobrovolným ha
asičů
ů m z Hrrádku, ktteřř í v ulici
Karla Vysstrčilla 392 pomáhali v yp
prostit
náš osobn
n í au
utomobii l, na kterr ý spadl
strom při velk
ké bouřcce a vichřř icc i v noci
z 12. 6. na
a 13. 6. 2010.
Po dvo
ou hodinách
h usilovnéé práce,
za ztížený
ých podmín
nek v nep
příí znivém
počasí a v naprrosté tměě se těmto
o hasičům
podařilo v yprostit autto bez zjevn
ného poškození. P řesttože nezn
náme jmééna těchto
hasičů, jeeště jednou vřelé po
oděk
kování
a mnoho zdárn
ných akcc í s úspěššným
m koncem při zá
ásah
hu – pom
moci obyv
vattell stvu.
Lenka Pušk
kárová

OZNÁMENÍ
MUDr. Jolana MALOTO
OVÁ oznamujee, že ve dnech
7. – 9. 7. 2010 a 26. – 30
0. 7. 2010 NEO
ORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Peetr Zemččík – areál výzkuumného ústavu.
MUDr. Jiří ZABLOUDIL oznamuje, že ve dnech
7. 7. – 16. 7. 2010 NEORD
DINUJE.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Radmila PINĎÁK
KOVÁ oznamujje, že ve dnech
7. 7. – 24. 7. 2010
0 NEORDINUJE.
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
MUDr. Roman ŰB
BERALLL oznamuje, žee nebude ordinovat ve dnech 26. 7. – 6.. 8. 2010.
Zastupuje MUDr. Pinďáková na Poliklinicce.

placená inzerce

 klempířství
pokrývačství
tesařství
montáž střešních krytin
 montáž střešních oken
tel.: 777 270 338
Zdeněk Kovařík
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
ICQ: 482 260 503
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Tučňáci mají 15 let
V pátek 4. června 2010 se v Orlovně konal
pod vedením sbormistryně Anny Frajtové
jubilejní koncert dětských pěveckých sborů
Tučňáčci a Tučňáci. Za 15 let prošlo oběma
sbory mnoho malých zpěváků a zpěvaček,
z nichž někteří přišli zavzpomínat na svá
„tučňácká“ léta. A vzpomínání to bylo hodně
příjemné a veselé. Diváků přišlo nečekaně
mnoho, skoro jsme se všichni do Orlovny ani
nevešli. Říkal jsem si, že za takovou hodinku
bude po koncertě, co ti zpěváčci přece mohou
mít nacvičeno. Omyl, hluboký omyl. Z malé
oslavy se vyklubal asi dvouhodinový koncert,
kde jedna písnička střídala druhou a každá
sklidila dlouhý potlesk.
Na závěr koncertu přišla oslavencům
poblahopřát i školní bigbítová kapela učitele
Zdeňka Kozubíka. Musím říct, že to malí
muzikanti pěkně rozbalili a na narozeninový
dort dali krásnou třešničku. Při každé z pěti
bigbítových písní si podupávala nejen naše
bigbítová generace, ale všichni diváci od nejmladších až po babičky a dědečky.
Popřejme Tučňákům, malým i těm větším,
aby jim zpívání nadále přinášelo radost, a tu

pak mohli přenášet i na publikum. Odborná
literatura říká, že tučňáci žijí jen na jižní
polokouli. My ve Slavičíně víme, že to už

Regenerace zámeckého parku
Ve Slavičíně máme krásný zámecký
park, který nám mnozí závidí. V této oáze
klidu v centru města roste mnoho krásných
stromů, které však dlouhá léta nebyly
udržovány a mnohé jsou již na hranici
životnosti. Důkazem toho je skutečnost, že
se stromy rozlamují, tuhle spadne nějaká
ta větev, támhle je potřeba pokácet celý
strom. A v sobotu 12. června 2010, kdy se
nad městem prohnala silná bouře, popadalo
těch větví nepočítaně, nejeden strom se
rozlomil, jiný padl k zemi celý. Zámecký

park je sice v soukromých rukou, ale město
má smluvně zajištěno jeho veřejné užívání
minimálně do roku 2030. Proto jsme v závěru roku 2009 pozvali odborníky a dali jim
zadání, aby vypracovali projekt na regeneraci
zámeckého parku. Vznikl tak projekt, který
inventarizuje veškeré stromy a u každého
konstatuje zdravotní stav a s ním spojený
návrh na případné ošetření stromu. Takový
projekt jsme předložili do Operačního programu životní prostředí a dnes už víme, že jsme
uspěli. Celkové náklady projektu činí 4,133

15 let není pravda. Takže si to, pánové, v těch
encyklopediích konečně opravte!
Ing. Jaroslav Končický, starosta
mil. Kč z čehož je cca 3,695 mil. Kč dotace
(90 %) a 438 tis. Kč vlastní zdroje (10 %).
Ve III. čtvrtletí tohoto roku nás čeká výběrové
řízení, které také upřesní cenu prováděných
prací, a v období vegetačního klidu (říjenbřezen) by měl projekt být realizován.
O přípravě a probíhající realizaci tohoto
projektu budeme jistě referovat vícekrát.
Nepůjde totiž jen o uřezání jedné či dvou
větví, ale o podstatný ozdravný zásah
do vzrostlých stromů.
Ten jistě je, spolu se zachováním přírodní
hodnoty a obnovou architektury parku,
základním cílem celé regenerace.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

12. června 2010 postihla Zlínský kraj silná větrná smršť. Značné škody napáchala i na Slavičínsku.
Snímek Ing. Vojtěcha Malíka zachycuje stav po bouři v úseku staré nevšovské cesty.
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