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SLAVIČÍNSKÝ

Vždy je dobré
ohlédnout se zpět…
p

15. a 16. října 2010 jsou komunální volby
a končí tak stávající volební období. Uplynuly
další čtyři roky v životě města Slavičín. Jaké
byly? O zákonech, evropských dotacích,
o vztahu k občanům a mnohém jiném jsme si
v redakci povídali se starostou města Slavičín
Ing. Jaroslavem Končickým. Protože vždy je
dobré ohlédnout se zpět…
Pane starosto, před čtyřmi lety jste usedl
do starostovské židle. Jaká to byla pro Vás
změna?
Měl jsem obrovskou výhodu v tom, že
jsem si na městském úřadě prošel pozice
od referenta, přes vedoucího odboru a místostarosty až po post starosty. Předešlé roky
mi tedy daly zkušenosti, které jsem mohl
ve své práci využít. Nebyl jsem také „nic
nového pod Sluncem“ pro zaměstnance
úřadu, členy zastupitelstva a snad ani pro
občany. Takže jsem celkem věděl, do čeho
jdu. Tím samozřejmě neříkám, že mě nic
nepřekvapilo, to rozhodně ne.
Takže nasnadě je otázka – co bylo pro
Vás překvapením?
O překvapení rozhodně nebyla nouze –
něco nového a mnohdy velmi překvapivého
se ve městě děje skoro každý den. Ať již milého nebo nepříjemného, překvapivého nebo
očekávaného – zážitků mám opravdu mnoho.
Určitě mě překvapili někteří lidé – máme
ve městě velkou spoustu šikovných a poctivých lidí, lidí ochotných nezištně pomáhat
druhým. Velmi mile mě překvapilo také
zastupitelstvo města, kdy snad historicky
poprvé všem politickým stranám šlo o prospěch města a ne o politikaření. Opozice
vystupovala velmi konstruktivně a na práci
zastupitelstva to bylo znát. A myslím, že
i na výsledcích. To už ale musí posoudit jiní.
Zažil jste jistě chvíle radostné i smutné,
zdary i nezdary...
Drobné či větší radosti i smutky má každý
z nás – v osobním i pracovním životě. Radost
je, když se podaří získat peníze na nějaký
projekt, když se podaří vyřešit nějaký problém, prostě posunout se o kousek dál. Nebo
vyřešení problému občana, který na radnici
hledá pomoc. Mnohdy se ale bohužel pomoct
nedá. Kompetence města jsou velmi omezené, ale občané přicházejí a pomoc žádají. Ne
všichni pochopí, že můžeme udělat jen to, co
máme v kompetenci, co nám dovoluje zákon.
No a tak je někdy oheň na střeše. Takže je

Historický úspěch – fotbalový tým FC TVD Slavičín porazil mužstvo
FC BANÍK Ostrava. Více na straně 10
někdy i křik, ale ještě jsme se nepobili. Ne,
vážně, s některými lidmi je trošku těžší řeč
a nechtějí pochopit, že něco prostě nejde.
Radostných okamžiků je spousta a je
třeba jimi zastiňovat ty nepříjemné nebo
smutné. Radostí je, když můžete jako první
blahopřát novomanželům, přivítat prvňáčky
poprvé ve škole nebo naopak být u toho,
když jdou děti na prázdniny, být u rozdávání maturitních vysvědčení úspěšným
maturantům nebo promluvit s nejlepšími
studenty našich škol.
Radost mám z toho, když občanům není
lhostejné, jak vypadá jejich dům nebo jeho
okolí. Opravili jsme třeba Luhačovskou ulici
a lidé se hned přidali novými ploty. Vlastníci rodinných domů a obyvatelé sídlišť si
na svých domech mění okna a dělají krásné
nové fasády. Že jsou u nás dobří hospodáři, je
evidentní, a tvrdí to každý, kdo do Slavičína
přijíždí prvně. Takovou chválu na vzhled
Slavičína jsem opravdu slyšel nesčetněkrát
a jestli můžeme být na něco právem pyšní,
tak na vzhled města rozhodně.
Někdy je radostí také zachování stávajícího stavu – když nám někdo nezavře nemocnici, nezruší nějakou školu, úřad nebo něco
dalšího, co dosud fungovalo a dobře sloužilo
a někdo se rozhodl, že by to ve Slavičíně už
nemělo být. Mnohdy nejvíce práce dají věci,
které vypadají, jako kdyby šly samy.
Mluvíte o zákonech a možnostech města – má město nějakou možnost změnit
zákony?
Prakticky nemá. Pouze můžeme vyjadřovat své názory a iniciovat jednání přes různá

sdružení měst a obcí nebo přes poslance. Ale
náš hlas je velmi málo slyšitelný. Je velká
spousta toho, co musíme, a velmi málo toho,
co můžeme. Víte, kolik zákonů bychom chtěli
změnit? Chráníme osobní údaje občanů do té
míry, že ani nemůžete zveřejnit, kdo třeba
nezaplatí za popelnici. Chráníme práva
nájemníků bytů tak, že někteří dlouhá léta
neplatí nájemné a majitel bytu nemůže neplatiče ani vystěhovat.
Dokončení na straně 5

Svoz tříděného odpadu
6. 10. 2010 – papír a nápojov
vé karto
ony
27. 10. 2010 – plasty
Odbor ŽPSM MěěÚ Slaviičín
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města Slavičín
Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuji, že volby do Zastupitelstva města
Slavičín se uskuteční:
v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Vrškem,
Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí,
náměstí Mezi Šenky
 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice, Osvobození 25, Slavičín pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Středová,
K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318,
322 – 334, 573, 575, 788, 811 – 816,
K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321,
352, 391 – 393,
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33,
230, 254,
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276,
290, 305, 403, 569 – 571, 574
 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy
Základní školy Vlára, K Hájenkám 354,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
 v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka,
K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346,
355 – 358, 390, 567,
 K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 300,
377 – 389, 885, 886,
 Školní - v domech č. p. 564 – 566
 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:
v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční,
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43,
224, 226, 233, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257,
259 – 261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288,

289, 295, 303, 335, 353, 367, 369, 400, 402,
471, 531, 532, 534, 535, 591, 624,
Dlouhá – v domech č. p. 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824
 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
v ulici Družstevní (ve čtvrti Malé Pole),
Okružní,
Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651, 673
– 676, 783 – 786, 888
 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí
Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku,
Družstevní 76, Slavičín pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
místní část Slavičín-Hrádek
 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy
v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
místní část Slavičín-Divnice
 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu
v Nevšové č. p. 95 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
místní část Slavičín-Nevšová

Daalšíí uppozoornění::
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Ing. Jaroslav Končický,
starosta

Ptají se lidé…
Na webu jsem se Vás ptal, zda by se
otevírání obálek u výběrových řízení
mohla účastnit veřejnost. Sdělil jste mj.,
že to záleží na stanovisku Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Už je máte?
Nemám. ÚOHS potvrdil příjem naší
žádosti 29. 7. 2010, od té doby nereagoval.
V této věci jsme zajistili stanovisko ﬁ rma
RTS, a. s., Brno, která prováděla audit výběrového řízení na rekonstrukci Horákovy
vily. Tato odborná ﬁ rma v odkazu na ust.
§ 71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
takovýto postup nedoporučuje. Ze stanoviska dále vyplývá, že tato otázka nebyla
doposud nijak řešena ve správním řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. Proto je také možné, že ÚOHS
tak dlouho neodpověděl – zřejmě dosud
sám odpověď nezná. Vyřízení našeho
dotazu jsem urgoval. Pokud by ÚOHS
účast veřejnosti povolil, rozhodně bych
ji uvítal. Určitě by to přispělo ke zvýšení
transparentnosti rozhodování orgánů
města a zvýšení informování veřejnosti.
Kam zmizela romská rodina z Nevšové?
Nezmizela, přestěhovala se. Romská
rodina, na kterou se ptáte, žila v domě
č. p. 111 v poměrně neutěšených podmínkách. Špatný je také stavebně-technický
stav domu. Myslím, že v současné době je

Město Slavičín vyhlašuje
 I. Předmět výběrového řízení
1. Předmětem výběrového řízení je účelové
poskytnutí ﬁ nančních prostředků z rozpočtu města Slavičín v roce 2011 na obecně
prospěšné činnosti, které mají přímý vztah
k městu Slavičín.
2. Tématické zadání grantů:
 podpora sportovní a tělovýchovné
činnosti
 oživení kulturního a společenského
života ve městě
 podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže

zkvalitnění ochrany životního prostředí
a ekologická výchova
 II. Podání žádosti
1. Termín podání žádosti o grant města
Slavičín na rok 2011: do 20. října 2010
2. Místo podání žádosti: město Slavičín,
Osvobození 25, 763 21 Slavičín.
Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu
Slavičín na výše uvedené adrese.
Žádost lze doručit buď poštou nebo osobně
na podatelnu. Pro přijetí žádosti ve stanoveném termínu je rozhodující datum razítka
podatelny.
3. Žádost se podává na předepsaném
tiskopise „Žádost o dotaci – GRANT z roz-
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celá tato záležitost dořešena. Romové nalezli
svůj další domov mimo území města, dům
by měl v nejbližší době získat do vlastnictví
jeden z místních obyvatel, který jej hodlá
zdemolovat a na jeho místě vystavět nový
rodinný dům. Vzhledu Nevšové tento krok
zcela jistě prospěje.
Kolik město stálo utkání našich fotbalistů s Baníkem? Kdo platil všechna ta
opatření?
Náklady města spojené s tímto utkáním jsou prakticky nulové. Nebo přesněji
– na úrovni výjezdu naší jednotky dobrovolných hasičů třeba ke spadlému stromu.
Tato jednotka byla na utkání přítomna
za účelem případné eliminace následků
použití pyrotechniky. Činnost Policie ČR –
ať již obvodního oddělení, dopravní policie
nebo zásahové jednotky jde na vrub státu.
Ostatní náklady nesl fotbalový klub (zajištění
pořadatelské služby, bezpečnostní agentury,
vybudování sektoru hostů atd.). Tyto náklady
klub hradil z vybraného vstupného. Utkání
mělo pro město velký přínos – byla to velká
propagace sportu a prezentace města v celostátním měřítku. A navíc jsme vyhráli!!!
Protože se jedná o poslední vydání Slavičínského zpravodaje před komunálními
volbami, dovolím si touto cestou poděkovat
všem občanům, kteří mi kladli své otázky
ať již v této rubrice nebo na webu města
v rubrice Ptejte se starosty. Kdo se držel našeho valašského „…šak za optání nic…“, ten
se odpovědi dočkal. Kdo ne, ten už si musí
s otázkami počkat a směřovat je až na nové
vedení města. Děkuji také všem, kteří rubriky četli, protože se zajímali o dění ve městě.

Říjen /2010

Doufám, že tyto informační zdroje nebyly
pro naše občany a další čtenáře Slavičínského zpravodaje zbytečné.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Před mnoha lety bylo základem kultury, že v obci byl kostel, hřiště a hospoda,
kde se hrálo divadlo. Dnes k tomu patří ještě supermarket. Věříme, že tomu tak bude
i u nás. Hrací plocha s umělou plochou
pro kopanou je v mnoha městech také již
samozřejmostí. Je možné projednat s FC
TVD Slavičín jeho výstavbu? V Hrádku
na to prostor je.
S potěšením mohu říci, že v Hrádku se
již připravuje projekt na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem. Nejenom
ti, kteří se aktivně zapojují do fotbalu
ve Slavičíně, ale i diváci ví, že ve Slavičíně
takové hřiště potřebujeme. Je si toho vědomo i vedení FC TVD Slavičín, které tento
projekt připravuje a chtělo by jej realizovat.
Zda tomu tak bude, je odvislé od toho, zda
se podaří získat dotace na jeho výstavbu.
Projekt podporuje i město Slavičín, které
poskytlo ﬁ nanční prostředky na přípravu
projektové dokumentace. Přejeme si, aby se
projekt realizoval. A pokud si myslíte něco
jiného, stačí se zajít podívat, v jakém stavu
je fotbalové hřiště zejména v podzimních
měsících. Jedno hřiště pro slavičínský
a hrádecký fotbal je nedostačující.
S názorem na nutnost výstavby supermarketu souhlasím, musím však dodat,
že jsem se setkal i s tím, že někteří naši
spoluobčané nejsou rádi, že se jeho výstavba u nás připravuje. Ale o tom se můžete

v tomto zpravodaji dočíst v článku „Ne
všichni chtějí supermarket!“
Je pravda, že se uvažuje o výstavbě
nové kaple v Hrádku?
Ano, je připravován záměr na výstavbu
kaple za Domy s pečovatelskou službou
v Hrádku, v místě za Říkou, u nově realizované cykloturistické stezky Slavičín.
V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení fyzických osob Výstavba kaple Slavičín,
jehož cílem je stavebně technická příprava,
realizace vlastní stavby a shromáždění
ﬁ nančních prostředků na výstavbu kaple
v Hrádku pomocí sponzorských aktivit.
Je to nelehký cíl. Všichni, kteří se spolupodílíme na přípravě tohoto projektu, si
přejeme, aby se to podařilo. Pokud Vás
tato tématika zajímá více, naleznete bližší
informace v novém čísle Pastýře v článku
„Dáváním nikdy neztrácíme aneb podaří se
nám postavit nová kaple v Hrádku?“ Tento
článek a pohled na novou kapli je zveřejněn
i na www.pavelstudenik.cz.
To byla moje poslední odpověď v rubrice Ptají se lidé v tomto volebním období
2006-2010. Děkuji všem, kteří jste mi své
dotazy zasílali, případně jste mě žádali
o veřejnou odpověď při našich setkáních.
Vaše dotazy byly pro mě inspirací a zpětnou vazbou na dění v našem městě. Jsem
si vědom toho, že by se dalo položit ještě
hodně otázek týkajících se života v našem
městě. Tomu se nebráním.
Jsem Vám osobně k dispozici, můžete
využít i mého e-mailu:
pavel.studenik@pavelstudenik.cz.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

veřejné výběrové řízení na udělení grantů města Slavičín v roce 2011
počtu města Slavičín“, který je k dispozici
na ekonomickém odboru MěÚ Slavičín nebo
na www.mesto-slavicin.cz (Městský úřad
Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor
ekonomický).
4 Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a povinné přílohy.
5. Žádost na konkrétní projekt/akci může být
uplatněna pouze v rámci jednoho tématického zadání a musí být realizován/a v roce 2011.
6. Žádost o grant může podat právnická
i fyzická osoba se sídlem na území města
Slavičín.
7. Do výběrového řízení nebudou zařazeny
žádosti žadatelů, kteří:

budou mít v průběhu výběrového řízení
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím
a společnostem zřízeným nebo založeným
městem;

v roce 2010 (pokud byli příjemci grantu)
nepředložili ve stanoveném termínu Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, vyúčtování grantu nebo nesplnili podmínky dané
Smlouvou o poskytnutí grantu.
8. Žadatel je povinen se před podáním žádosti o grant seznámit s podmínkami poskytnutí grantu, které jsou podrobně stanoveny
v těchto dokumentech:

 Obecná pravidla pro udělování grantů
města Slavičín
 Vzory smluv o poskytnutí dotace (grantu)
z rozpočtu města Slavičín

Závěrečná zpráva o realizaci projektu podporovaném grantem – příloha č. 1 ke smlouvě
Pravidla vyúčtování dotace (grantu) –
příloha č. 2 ke smlouvě
 Tiskopis k vyúčtování dotace (grantu) –
příloha č. 3 ke smlouvě
 III. Harmonogram výběrového řízení
 7. 9. 2010 vyhlášení výběrového řízení
na udělení grantů na rok 2011 – RM
 8. 9. 2010 zveřejnění výběrového řízení
(úřední deska, web)
 1. 10. 2010 zveřejnění výběrového řízení
(Slavičínský zpravodaj)
 20. 10. 2010 uzávěrka přijímání žádostí
o granty na rok 2011

do 19. 11. 2010 návrh udělení grantů na rok
2011 – kulturní a sportovní komise

do 30. 11. 2010 návrh udělení grantů na rok
2011 – 1. čtení RM
 do 31. 12. 2010 schválení udělení grantů
na rok 2011 – ZM

 IV. Výsledky výběrového řízení
1. Žadatelé o grant města Slavičín na rok
2011 budou o výsledku výběrového řízení
vyrozuměni do 30 dnů od jeho ukončení
a to následujícím způsobem: Slavičínský
zpravodaj a web města
2. Ekonomický odbor MěÚ Slavičín následně připraví k podpisu příslušné smlouvy
o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu
města Slavičín na rok 2011 a příjemci grantu
budou vyzváni k podpisu smlouvy. Grant
nebude vyplacen v případě, že příjemce
bude mít neuhrazené závazky po lhůtě
splatnosti vůči městu Slavičín nebo vůči
organizacím a společnostem zřízeným nebo
založeným městem.
 V. Ostatní ustanovení
1. Město Slavičín si vyhrazuje právo požadovat od žadatele v průběhu výběrového
řízení případné doplňující informace nad
rámec údajů uvedených v žádosti o grant.
2. Dokumentaci projektů/akcí, které jsou
předmětem žádosti o grant, město žadateli
nevrací.
3. Veškeré dokumenty a tiskopisy k výběrovému řízení jsou k dispozici na webových
stránkách města nebo na ekonomickém
odboru MěÚ Slavičín.

www.mesto-slavicin.cz
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Posouzení výběrového řízení na rekonstrukci Horákovy vily
Rekonstrukce Horákovy vily (přesný
název projektu zní „Multifunkční kulturní
centrum Slavičín“) je těsně před zahájením
prací. V letních měsících tohoto roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby,
kolem kterého se mnoho diskutovalo. Ať již
tuto diskuzi rozpoutal kdokoliv, rozhodla
rada města přidat svůj jednoznačný příspěvek. U renomované ﬁ rmy RTS, a.s., Brno
bylo objednáno posouzení postupu města
při zadání předmětné veřejné zakázky.
Úkolem tohoto nezávislého auditora bylo

zodpovědět 2 otázky. Otázka první – Byl
v průběhu zadávacího řízení porušen zadavatelem zákon? Otázka druhá – Je postup
zadavatele při vyloučení dodavatele postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách?
Ze stanoviska auditora je zřejmé, že zadavatel (město Slavičín) v celém průběhu
zadávacího řízení postupoval v souladu se
zákonem. Dále auditor konstatoval, že veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům jsou
řádně zdokumentovány a objektivně jsou

Ne všichni chtějí supermarket!

Graﬁcký zákres supermarketu
TESCO ve Slavičíně
Nežli se dostanu ke komentáři k tomuto
názoru, upřesním nejdříve informace k článku Ve Slavičíně bude TESCO, ve kterém jsem
Vás informoval o výstavbě supermarketu
v ulici Hrádecká a o našich snahách stavbu
zahájit v jarních měsících příštího roku.
Rovněž tak jsem se zmiňoval o přípravě
projektové dokumentace, která dle investora
probíhá s maximálním nasazením. Důkazem toho je i připravovaná demolice domu
v místě realizace tohoto investičního záměru. Graﬁckým zákresem obchodního domu
do reálné fotograﬁe, který je na obrázku,
Vám chceme představit, jak bude tato nová
stavba vypadat.

Nově se objevil dotaz, zda
by nebylo vhodné v tomto místě
vybudovat okružní křižovatku.
Jistě je to zajímavý nápad,
avšak problematika budování
okružních křižovatek není
jednoduchou záležitostí. Podléhá změně územního plánu,
a proto se domnívám, že je
důležitější supermarket postavit dle předloženého návrhu
a co nejdříve zde mít možnost
nákupu, než čekat zase několik
let na změnu územního plánu,
který by řešil nový „kruháč“.
Z dalších Vašich dotazů zaznívá otázka, jaký
že to supermarket bude a co si zde budete
moci koupit. Investor připravuje širokosortimentní prodejnu se zaměřením na potraviny
a jednoduchou drogerii do velikosti 1 000
m2. Vzhledem k tomu, že stavba se bude
realizovat v blízkosti Domů s pečovatelskou
službou v Hrádku, budou zajištěna taková
protihluková opatření, aby provoz tohoto
obchodního centra neznepříjemňoval život
sousedním obyvatelům.
Diskutovaným tématem je i otázka výstavby supermarketu Albert u hotelu Slavičan.
Mnozí již asi víte, že tento záměr se realizovat
nebude. To však neznamená, že otázka vý-

Za pomocí dotací pokračují opravy kulturních památek
V návaznosti na plán akcí památkové
obnovy na léta 2009 – 2013 byly i v letošním
roce realizovány opravy kulturních památek
na území našeho města.
Jednou z nich je památkově chráněná
Kaple P. Marie v ulici Osvobození, pocházející z 19. století. Na její opravu město
obdrželo dotaci z Ministerstva kultury ČR,
z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností ve výši 80 000 Kč. Celkové náklady na tuto akci jsou 119 975 Kč, což znamená,
že město se na nich podílí částkou 39 975 Kč.
Firmou AG Staving byl proveden nátěr
střechy, bylo vyměněno dřevěné lemování
s proﬁ lem dle historické fotograﬁe, oprave-

ny byly vnější a vnitřní omítky a okapový
chodník.
V Nevšové bylo nutné opravit kamenný
kříž před zvonicí, který pochází z první
poloviny 20. století. Na jeho opravu městu
přispěl z fondu kultury Zlínský kraj ﬁ nanční
částkou 30 000 Kč. Za cenu 60 000 Kč provedl
celkovou opravu restaurátor, akademický
sochař Radomír Vavruša z Brna.
V příštím roce bychom se chtěli zaměřit
na sakrální památky v Nevšové. Opravit by
se měla zvonice a kamenný kříž věnovaný
obětem 1. sv. války, který stojí u cyklostezky
nad Nevšovou. Věřím, že se nám opět podaří
zajistit ﬁ nanční prostředky na uskutečnění
Mgr. Iva Florešová
tohoto záměru.

popsány důvody, které vedly zadavatele
k jednotlivým krokům. V odpovědi na druhou otázku auditor sdělil, že zadavatel
v zadávacím řízení zákon neporušil a při
vyřazení nabídky dodavatele postupoval
zcela po právu. Celé znění zprávy auditora
je zveřejněno na oﬁciálních webových
stránkách města.
Ze shora uvedeného je tedy nepochybné, že postup města byl zcela v souladu se
zákonem.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
stavby a vstupu dalšího obchodního řetězce
je nereálná. O tom ale možná někdy příště.
Dnes připravuje TESCO výstavbu svého
obchodního domu, a to je pro nás, kteří
podporujeme tento záměr, důležité.
Setkal jsem se i s názorem, že obchod
tohoto typu ve Slavičíně nepotřebujeme.
Někteří ho ve městě nechtějí a jistě pro to
mají své důvody. Nedokážu odhadnout,
kolik lidí tento názor zastává. Chci jenom
připomenout, že v mnoha i menších městech
jsou již supermarkety postaveny a je věcí nás
spotřebitelů, kterou nabídku upřednostníme
a kam budeme chodit nakupovat. Důležité
je, aby nabídka těchto služeb v našem městě
byla. A zda ji lidé využijí či nevyužijí, je
jenom jejich svobodná volba. A to přece
k demokracii a tržnímu hospodářství nepochybně patří.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Bezpečnostní
stojany na kola
Město Slavičín v současné době realizuje projekt „Slavičín – bezpečnostní
stojany na kola“, jehož hlavním cílem je
ochrana majetku, minimalizace krádeží
kol a zlepšení podmínek pro cyklisty. Problém krádeží kol je v současné době velmi
palčivý. Ukrást volně stojící kolo není
nic složitého a škody jsou při stávajících
cenách kol poměrně značné. Napomoci
k řešení tohoto problému by měl právě
uvedený projekt, v rámci kterého bude
pořízeno a instalováno 55 ks uzamykatelných bezpečnostních stojanů na kola.
Stojany budou umístěny u Gymnázia
Jana Pivečky, ZŠ Malé Pole, ZŠ Vlára,
nákupního střediska na sídlišti Malé
Pole, potravin Elva a u budovy radnice.
Projekt, jehož celkové náklady činí
102 966 Kč, je dotován z Programu
prevence kriminality 2010 a to částkou
80 tis. Kč. Věříme, že se bezpečnostní
stojany na jízdní kola osvědčí a přispějí
k eliminaci problému jejich krádeží.
Ing. Olga Šenkeříková
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Vždy je dobré ohlédnout se zpět…
Dokončení ze strany 1
Vyplácíme sociální dávky těm, kteří je
nepotřebují, protože by mohli pracovat.
Ale proč by se namáhali, když jim stát dává
sociální dávky? Neustále řešíme, aby nebyly ve státě utlačovány některé menšinové
skupiny obyvatelstva a přitom jim dáváme
tolik peněz na sociálních a jiných dávkách,
že stavět se stejně k většině, tak jsme udělali
státní bankrot dřív, než v Řecku si vůbec
všimli, že jim docházejí peníze. Zákony
jsou tak spletité a vymahatelnost práva
malá. Bohužel pro všechny poctivé lidi.
Za poslední roky se neustále mluví
o projektech EU. Jsou evropské peníze
opravdu takovým „zaklínadlem“ všeho?
Pokud mluvíme o investicích, rozvoji
města či opravách a rekonstrukcích majetku, pak zcela nepochybně. Možnosti čerpat
evropské peníze jsme věnovali maximální
pozornost. Žijeme totiž v jedinečné době,
která nabízí městům a obcím velké ﬁ nanční
prostředky. Ale nestačí si o ně říct – je třeba
mít dobrou myšlenku, dobře ji zpracovat
a předložit a po přidělení ﬁ nancí realizovat
a absolvovat ukrutný byrokratický proces
vyúčtování dotace. Takovýchto projektů
jsme připravili mnoho a s většinou z nich
jsme uspěli. Ten, kdo se nesnaží čerpat
evropské peníze, okrádá vlastní obec.
Přesně tak, jak se říká – o peníze jde „až“
v první řadě.
Proto bylo nutno věnovat pozornost
věcem, které lze realizovat s podporu evropských peněz. Na druhou kolej v tomto
období musely záležitosti, které byl ﬁ nancovány plně z rozpočtu města. Samozřejmě
se některé realizovaly také. Ale brzy přijde
doba, kdy evropské peníze nebudou a zbudou nám jen národní zdroje. A dokážeme si
představit, jaké asi budou, stačí se podívat
do státního rozpočtu. Restrikce, kam se
podíváte. Takže rozhodně využít evropské
peníze tam, kde je to potřebné.
A kde to tedy potřebné bylo?
Nechci tady opakovat názvy, obsahy

a ﬁ nanční náklady jednotlivých projektů,
ale evropské peníze jsme použili na mosty,
cesty, cyklostezky, rekonstrukce a zateplení budov, bezpečnostní kamery, internet,
městský rozhlas, údržbu zeleně nebo lesních
cest, na vzdělávací a kulturní projekty nebo
strojní investice. Připraveny k realizaci jsou
v oblasti dodávek tepla či odpadového hospodářství, nachystány jsou projekty v oblasti
odkanalizování a čištění odpadních vod.
Za tím vším je obrovský kus práce zaměstnanců města nebo jím zřízených či
založených organizací nebo obchodních
společností.
Dotace ale nebyly jistě ve výši 100 %.
Neznamenalo to zvýšení zadlužení města?
Dotace byly ve výši 50 – 90 %, podle jednotlivých dotačních programů. Takže vždy
bylo nutno přidat vlastní ﬁ nanční zdroje – je
na to poměrně nečeské a nehezké slovo „koﬁnancování“. Koﬁ nancování jde samozřejmě
ze zdrojů města a tyto peníze je nutno nalézt
v rozpočtu města anebo si je půjčit v bance.
Už v minulém čísle Slavičínského zpravodaje jsem mluvil o zadlužení města, takže
teď jen několika větami. Poměrně masivní
investiční činnost v předchozích obdobích
způsobila, že jsme začínali toto období
s dluhem, který se nám podařilo za dva roky
snížit na polovinu. Pak jsme si mohli dovolit
žádat o evropské peníze a věděli jsme, že
máme (nebo si můžeme rozumně půjčit)
na koﬁ nancování. Navíc většinu projektů
musíte předﬁ nancovat – tedy stavbu postavit
a zaplatit. Teprve pak požádat o platbu a jeli vše v pořádku, peníze dostanete. Na to
vše je třeba peníze, které si můžete půjčit
a po obdržení platby půjčku vrátit.
Myslíte si, že jsou občané dostatečně
informováni o činnosti města a jeho orgánů?
Myslím, že informací není nikdy dost.
Proto jsme dali jinou tvář i rozsah Slavičínskému zpravodaji, nebo rozšířili a modernizovali městský rozhlas. Také jsme
od základů změnili webové stránky města,
u nichž je zaručena denní aktualizace zpráv.

Z činnosti JSDH Slavičín JPO II
Provoz jednotky SDH města Slavičín
kategorie JPO II letos opět ﬁ nančně podpořil
Zlínský kraj částkou 150 tis. Kč. Tato účelová
neinvestiční dotace je určena na technické
zabezpečení a částečné krytí mzdových
v ýdajů jednotky. Další dotace, kterou
jsme od Zlínského kraje obdrželi ve výši
21 000 Kč, je určena na odbornou přípravu
členů jednotky, zásahy uskutečněné mimo
územní obvod města a na věcné vybavení.
V období od počátku ledna do poloviny
října tohoto roku absolvovala jednotka 45
výjezdů, z toho 3 byly cvičné. Čtrnáctkrát se
jednalo o zdolávání požáru, ostatní výjezdy
se týkaly dopravních nehod, čerpání vody ze
zatopených sklepů a v druhé polovině června

především odstraňování spadlých stromů
po velkém dešti a větrné smršti.
V březnu absolvovali někteří členové jednotky cyklické školení velitelů a strojníků
a v květnu kurz základů zdravotnických
znalostí. Oba kurzy pořádal Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje. Některé
členy čeká v letošním roce ještě výcvik
obsluhy motorových pil.
Kromě toho jednotka plní stálé úkoly
přímo na hasičské zbrojnici (údržba požární techniky a technických prostředků pro
potřeby zajištění akceschopnosti jednotky,
úklid prostor vyčleněných pro činnost
JPO II). Od svého založení jednotka sídlí
v budově hasičského domu ve Slavičíně,

Na webu jsme také zavedli rubriku Ptejte
se starosty, ve které se snažím odpovídat
na veškeré dotazy občanů. Z počtu dotazů
i přístupů do rubriky je vidět, že rubrika je
využívána a čtena, a to je dobré znamení.
Je vždycky dobře, když se občané zajímají
o dění ve městě a upozorňují na problémy
či nedostatky, které je potřeba řešit. Rubrika je tak zdrojem informací nejen pro
občany, ale i pro vedení města. Navíc je
anonymní, takže se snad nebojí dotázat
i ti největší bázlivci.
Snažili jsme se také rozšířit diskuzi
s občany nad problémy města či připravovanými projekty. Ať již kulaté stoly
nebo veřejná projednávání považuji
za dobrý počin. Občané by měli mít možnost vyjádřit se k řešení věcí, které je tíží
nebo k připravovaným projektům města.
Na základě podnětu občanů zjišťujeme
také možnost účasti občanů při otevírání
obálek u výběrových řízení na investiční
akce města. Pokud nám to Úřad na ochranu hospodářské soutěže umožní, byl by
to další krok k rozvoji informovanosti
a transparentnosti rozhodování.
Poslední otázku se přímo nabízí směřovat ke komunálním volbám – co říkáte
předvolebnímu boji?
Pokud máte na mysli klasický souboj
programů a osobností jednotlivých kandidujících stran, pak je to dobře.
Je důležité, aby v zastupitelstvu města
byli lidé, kteří jsou ochotni nabídnout své
schopnosti a pracovat ve prospěch města,
a ne ti, kteří v mandátu zastupitele hledají
jen osobní prospěch. Jestli otázka směřuje
k nějakým anonymním hanopisům, ať již
v našich domovních schránkách nebo
na internetu, tak to je jiná věc. Nechci říkat
či se dohadovat, kdo za těmito snahami
stojí. V každém případě je to ubohost a zbabělost. Ty lidi nezajímá pravda, mají jen
snahu beztrestně plivat na druhé. Myslím
ale, že kdo čím zachází, tím také schází.
Věřím, že pravdivost této lidové moudrosti
se projeví i tentokrát.
Děkujeme za rozhovor.

kde se o prostory dělí se zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje. Rozdělení budovy mezi obě složky
bude realizováno po ukončení převodu části
budovy do vlastnictví HZS.
Mgr. Iva Florešová

Hasiči slavičínské jednotky při odstraňování spadlých stromů
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ZŠ Malé Pole

SStřední odborná škola Slavičín
IIII. Burzza ﬁrem

Slavnnosstní 1. zářří
naa ZŠŠ Slavvičín – Maaléé Pole
Školní rok 2010/2011 byl zahájen
ve středu 1. 9. 2010 opravdu slavnostně.
Naši školu navštívili vzácní hosté, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
Libor Lukáš a starosta města Slavičín
Ing. Jaroslav Končický.
Pro prvňáčky bylo připraveno slavnostní uvítání. Děti byly staršími kamarády pasovány na žáky naší školy.
Symbolickou školní branou vytvořenou
rukama spolužáků postupně odcházeli
s rodiči do svých tříd, kde je velmi mile
přivítali pan Libor Lukáš a Jaroslav
Končický. Popřáli jim šťastné vykročení
do školního života, rodičům pevné nervy
a také sami krátce zavzpomínali na svá
školní léta. Potom oba představitelé veřejného života předali prvňáčkům pamětní
listy s pěknými dárky.
Věřím, že po mírném napětí a očekávání, co dnešní den přinese, nastalo příjemné uvolnění a všichni budou na tento
den rádi vzpomínat. První školní den se
i přes nepřízeň počasí vydařil a všichni,
včetně našich hostů, odcházeli s příjemným zážitkem.
Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

ZŠ Malé Pole pořádá dne 26. 10. 201
10
ve spolupráci s Městtským info
ocentrem
m
a Domem dětí zába
avné odpo
oledne

HALLOWEENSKOU
PÁRTY

Sraz všech strašid
delných byy tostí
(duchů, čarod
dějnic, ko
ouzelníků, pavoukků,
netopýrů, upírů a jiných stra
ašidel)
je v 15.00 hodin v sále Sok
kolovny
y.
Program: souutěže, přeehlídka strrašidelných
masek, oceněníí dýňovýcch strašideel a spousta
zábavy,, hudba a občerstvvení.
Srdečně jsou zvvány děti ze Slaviččína a okolí.
Mgr. Dana Sláčiková

Není tajemstvím, že se nepříznivý demograﬁcký vývoj dotýká všech škol v regionu.
Přesto se tento trend konkrétně na naší
škole projevil až letos (škola má celkem
440 žáků, což je asi o 50 méně než loni).
SOŠ Slavičín se přesto snaží o provázanost
nabídky studia řemesel se situací na trhu
práce. Z tohoto důvodu a rovněž na základě
dobrých zkušeností z minulých let uspořádá dne 8. října v době od 8 do 18 hodin
v Sokolovně ve Slavičíně III. Burzu ﬁ rem.
Cílem akce je oslovit žáky základních
škol a jejich rodiče, aby zvážili studium
oborů řemesel, v souvislosti s potřebou
kvalitních řemeslníků v regionu. Výchovní poradci i žáci ZŠ budou mít možnost
seznámit se u místních ﬁ rem s výkonem
praxe i nabídkou práce. Každá ﬁ rma si
umístí na akci vlastní ministánek s možností své prezentace, výrobního programu
a sociálního programu pro zaměstnance.
Ing. Miroslav Kadlec,
ředitel školy

Exxkurrzee žákků – sttrojařůů
Ve čtvrtek 15. září 2010 se uskutečnila
exkurze strojařů, obráběčů a elektrikářů
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně. Této akce, kterou naše škola zajišťuje opakovaně pro žáky – strojaře, se letos
zúčastnilo celkem 45 žáků.

Mezinárodní st rojírenský velet rh
v Brně se řadí k nejzajímavějším akcím
s širokým spektrem strojírenských oborů
a účastí českých strojírenských ﬁ rem. Zájem o jeho návštěvu z řad studentů byl i letos
značný. Přestože jednodenní návštěva této
velkolepé akce nestačí na důkladnější
prohlídku všech pavilonů, odnášeli si studenti z veletrhu nejen mnoho zajímavých
poznatků a postřehů z ukázek moderních
strojírenských technologií, ale také řadu
zajímavých prospektů a výrobků z oblasti
produkce plastických hmot a kovovýroby.
Mgr. Jana Kubíčková

Prrojeektyy
V rámci realizovaného projektu „Prohloubení přípravy žáků strojírenských
oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou“ budeme do konce
kalendářního roku realizovat následující
aktivity:
- pořízení nové pásové pily pro přípravu
materiálu pro odborný výcvik žáků
- vybavení učebny programování CNC
strojů novou výpočetní technikou (13 PC)
- tvorba vzdělávacího DVD a učebnice
- výměnné studijní pobyty žáků s partnerskou školou SOŠ Dubnica nad Váhom
- pracovní, společenské a sportovní setkání
žáků a pedagogů partnerských škol
Ing. František Petrů

Zprávy z Domu dětí a mládeže
První zářijový den otevřel dveře nového
školního roku. Po dvouměsíční pauze se
k životu probraly domácí budíčky a školní
zvonek se zase stal na deset měsíců pánem
měření času všem školákům.
Po školním roce plném aktivit byla doba
prázdnin i září pro DDM časem k přípravě
na nové pracovní období, které začíná 1. říjnem 2010. V našem domečku se opravovalo,
upravovalo, uklízelo, okolo něj se natíralo.
Představili jsme našim klientům Nabídkový list pro tento školní rok, byli jsme
v našem městě hlavními pořadateli akce
„Den, kdy svítí světlušky“. Světlušky byly
úspěšné; na projekty a pomoc pro slabozraké
a nevidomé v naší zemi vybraly 12 667 Kč.
Tyto ﬁ nanční prostředky byly následující
den odvedeny do KB ve Slavičíně a zaslány
na účet Světlušky. Za to, že se akce zdařila,
patří dík hlavně „světluškám“. Na akci
tradičně participovaly oba stupně ZŠ Vlára
a ZŠ Malé Pole, Gymnázium Jana Pivečky
ve Slavičíně a SOU a SOŠ ve Slavičíně-Divnicích. Všem patří velký dík za pochopení,
největší dík však patří těm, kteří se rozhodli
akci podpořit.
Dne 16. 9. 2010 jsme vyjeli s dětmi za zábavou do Galaxie Zlín a o týden později,

ve dnech 24. – 25. 9. 2010 jsme ve spolupráci
s místní knihovnou absolvovali tradiční
akci, letos v pořadí již VII. ročník Pohádkiády.
Napsali jsme další projekt s cílem pomoci aktivitám zařízení, tak uvidíme, jestli
obstojí.
A na co se mohou naši klienti těšit v říjnu? Především na zájmové kroužky, které
budou spuštěny hned na jeho začátku; ale
také kupříkladu na akci O nejkrásnějšího
dýňáka (vyhodnocení proběhne na Halloweenské párty, která se uskuteční 26. 10.
2010 na Sokolovně – párty organizuje ZŠ
Malé Pole Slavičín), na náš program, který
chystáme na podzimní prázdninyy (Galaxie
Zlín, Golden apple Zlín, zábavné a soutěžní
dopoledne …).
V tomto měsíci se budeme připravovat
na další ročník sportovní akce Závodí celá
rodina a budeme psát granty na naše aktivity
pro rok 2011.
Nezapomeňte, už v neděli 3. 10. 2010,
začíná ZUMBA organizovaná naším zařízením za bezkonkurenční cenu, vedená
Lenkou Dulíkovou, držitelkou oﬁciálního
certiﬁ kátu Zumba – basic – steps 1.
PaedDr. Zdenka Odehnalová
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Základní škola Slavičín-Vlára
Prrojektyy um
míme
V září podepsaná smlouva o spolupráci
se ZŠ Janka Kráľa v Nové Dubnici znamená,
že projekt přeshraniční spolupráce se rozjel
naplno. Na naší škole to znamená, že bude
vybudována nová multimediální učebna
umožňující propojení výuky a videokonference se slovenskou stranou. Celková hodnota vybavení přesáhne 1,5 milionu korun.
Využijte Dny otevřených dveří a přijďte se
podívat na tyto „super pomůcky“ přímo
ve výuce.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Důůležžitéé informacee
Česká školní inspekce provedla v rámci
své inspekční činnosti kontrolu Školního
vzdělávacího programu Základní školy
Slavičín-Vlára, a to s potěšujícím výsledkem
a kladným hodnocením.
Sportovní areál při škole byl doplněn
o nové atraktivní vybavení, a to lezeckou
stěnu. Upozorňujeme rodiče, že provozní
řád umístěný vedle stěny vyžaduje z důvodu
bezpečnosti využívání stěny dětmi pouze
pod dozorem dospělé osoby. Škola jako
provozovatel nezabezpečuje trvalý dozor
nad provozem areálu.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Škkolnní rook začal naaplnno
1. září, slavnostní zahájení a uvítání prvňáčků a jejich rodičů, je za námi. Školní život
se opět vrátil do svých kolejí, žáci do lavic
a vzdělávání je v plném proudu.
První školní měsíc byl již tradičně ve znamení výjezdních pobytů našich žáků. Projekt

„Šesťáci vítejte“ připravila pro nové třídní
kolektivy a jejich učitele školní metodička
prevence a proběhl v klidném prostředí
Hájenky v Brumově-Bylnici. Pro adaptační
pobyty žáků 4. ročníku na Jelenovské a 5.
ročníku ve Velkých Karlovicích byla společným jmenovatelem příroda a příjemné
pobytové prostředí pro různé typy aktivit.
Cílem všech výjezdních pobytů byla snaha
o stmelení žákovských kolektivů prostřednictvím prožitkov ých metod, posílení
tolerance a respektu k druhým. Zážitkové
programy jako na míru ušité jednotlivým
třídám dlouhodobě připravovaly školní
metodička prevence, výchovná poradkyně,
třídní učitelky a vychovatelky školní družiny
a klubu. Mimořádný ohlas žáků potvrdil, že
energie vložená do jejich organizace se vyplatila. O těchto akcích informovaly i třídní
schůzky pro rodiče žáků 5. a 6. tříd spojené
s prohlídkou školy.
Koncem září prožilo 28 žáků 8. a 9. tříd
spolu se svými vyučujícími anglického
jazyka týdenní pobyt v pobřežním městě
Hastings v Anglii. Program byl zaměřen
jednak na poznávání anglické krajiny
a historie, jednak na výuku angličtiny. Žáci
absolvovali 12 lekcí výuky anglického jazyka
a komunikační dovednosti si mohli rozšířit
i v rámci pobytu ve svých hostitelských
rodinách. Završením týdenního pobytu
v Anglii byla celodenní návštěva Londýna.
Tradici „Tanečních“ neporušíme ani letos.
34 žáků 9. ročníku zahájilo letošní kurz
29. září na Sokolovně pod odborným vedením tanečních lektorů, manželů Novotných.
Za zmínku jistě stojí, že kurz Tanečních je
pro žáky naší školy pořádán zdarma, a je
potěšitelné, že je o něj stále velký zájem.
V letošním školním roce vycházíme vstříc
nebývale vysokému počtu žáků se zájmem

Gymnázium Jana Pivečky
G
V pondělí 18. a v úterý 19. října se uskuteční veřejná ﬁnanční sbírka studentů GJP
Slavičín na území Zlínského kraje. Účelem
této sbírky je shromažďování ﬁ nančních
prostředků pro občanské sdružení Šance,
sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí Dětské
kliniky FN Olomouc. V prodeji budou
upomínkové předměty v hodnotě 30 Kč.

Akktivvityy
 Slavnostní imatrikulace studentů
prvních ročníků osmiletého a čtyřletého
studia proběhla dne 29. září 2010 na radnici
za účasti starosty Ing. Jaroslava Končického, vedení gymnázia, rodičů a třídních
učitelů.
Ve dnech 16. a 17. září proběhl adaptační kurz v rekreačním středisku Pohoda
v Sidonii pro nové třídy studentů – G-1
a primu, jehož cílem bylo sblížit se s novým
kolektivem.

 Dne 6. září 2010 proběhla schůze Školské
rady, kde byla schválena Výroční zpráva
a Školní řád.
 Na kulturně poznávací exkurzi do Prahy
odjeli studenti třídy oktávy a G-4 v týdnu
od 6. do 10. září se svými třídními učiteli.
Dne 14. září organizovala naše škola
dobročinnou sbírku Srdíčkový den. Výtěžek
z této sbírky je určen na podporu dětských
oddělení nemocnic v České republice a zařízením pečujícím o nemocné, handicapované
a opuštěné děti.
Bc. Marie Stejskalová

Tanečční 20110
Výuka kurzu tanečních bude probíhat
v Sokolovně Slavičín pod vedením tanečního
mistra pana Mědílka ze Zlína, a to od 4. října
2010 každé následující pondělí od 16 hodin.
Kurz obsahuje 11 lekcí včetně závěrečného
ukončení. Cena tohoto kurzu je 800 Kč.
Kurz je nabízen i široké veřejnosti. Zájemci se mohou hlásit u ředitele školy.

o sportovní aktivity, a to rozšířením výuky
nepovinných předmětů Sportovní hry pro
chlapce i děvčata s rozlišením věkových
kategorií od 4. do 9. ročníku. Svou činnost
zahájil i pěvecký soubor žáků II. stupně
školy - Rubiko. S nabídkou všech volitelných,
nepovinných předmětů a zájmových útvarů
v naší škole se můžete blíže seznámit prostřednictvím webových stránek.
Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele

Pooháddkoový den prro druhháčky
Jak lépe začít školní rok než s pohádkou?
Všechna očekávání splnil dětem druhých
tříd školní projekt s názvem Pohádkový
den. Paní učitelky i děti přišly ráno do školy
v přestrojení za pohádkové postavy a společně se postaraly o zábavu i netradiční
učení. Prostřednictvím pohádky směřoval
projekt k opakování a shrnutí všeho, co se
děti naučily v první třídě, a zároveň navázaly na obsah druhého ročníku. Všechny
úkoly, které plnily, byly motivovány světem
pohádkové říše. Malí školáci se přesvědčili,
že lépe se jim daří, když umí spolupracovat
a komunikovat mezi sebou. Pohádkový den
zakončili všichni piráti, trpaslíci, víly atd.
závěrečným průvodem školou.
Mgr. D. Konečná, Mgr. V. Navrátilová,
třídní učitelky 2. tříd

Výýstaavaa stuudentskýcch prací

V měsíci září proběhla na našem gymnáziu výstava studentských prací v rámci
realizace projektu podpořeného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013. Studentské práce vznikly
na týdenním studijním pobytu českých
a slovenských studentů v Hostětíně při společném poznávání Bílých Karpat. V měsíci
říjnu bude výstava k dispozici slovenskému
partnerovi – Gymnáziu v Dubnici nad
Váhom.
Mgr. Lucie Šuráňová

Den otevřených dveří
na gymnáziu:
24. listopadu 2010
po celý den od 8.00 do 17.30 hodin

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

NAROZENÍ

SŇATKY

Miroslav a Miroslava Fojtíkovi – syn Filip
Lukáš a Zuzana Medvědovi – syn Šimon
David a Gabriela Hubáčkovi – syn Oskar
Robert Kříž a Kamila Trllová – syn Filip
Jan Janíček a Věra Hlaďová – dcera Veronika
Martin a Petra Janáčovi – syn Oliver
Martin Juřík a Milada Žabková – synové
Michal a Viktor

Martin Račák a Petra Urbanová
vá
Kamil Šudrla a Zuzana Stejskalová
Tomáš Daňo a Romana Miličková
Tomáš Pfeifer a Marcela Bujoková
František Rak a Petra Uherová
Martin Čermák a Jana Trúchla
Miroslav Suchánek a Eliška Sochorová
Jaroslav Čech a Simona Polepilová

Dne 12. října 2010
0 vzpomeneme
5. výročí
ý
úmrtí na
a ší milé maminky, paní Filomen
ny VÍTKOVÉ.
S láskou a úctou
u vzpo
v zpo
zpomín
m ají
děti s rodinami.

Dne 4. října 2010 to bude 15 let,
t
co nás navždy opustil náš
tatínek, pan Rud
dolf SALVET.
S láskou vzp
pomínají
děti s rodinami.

ÚMRTÍ
5. 8. 2010 Miroslav Šiška, 86 let
le , Slav
v ičí
i n
8. 8. 2010 Karel Liška, 55 llet,
t Š
Šanov
11. 8. 2010 Augustin Machovský, 68 let, Divnice
20. 8. 2010 Mgr. Radmila Kledrowetzová,
54 let, Slavičín
29. 8. 2010 Marie Maňasová, 88 let, Slavičín
30. 8. 2010 Stanislav Svoboda, 82 let, Slavičín

Dne 1. 10. 201
10 vzpomeneme
6. výr
ý ročí úmrtí p
pana
Milana K ŘEN
N KA a zároveň
14. 10
10.. 20
2010 up
uplyn
lynou
lyn
ou 2 roky
roky
od úmrtí otce,,
p a M icha
pan
a la KŘENKA
ze Slavičína
a. Vzz pomeňte s námi.
Děkuje rodii na Křenkova.

Dne 14. 10. 2010 vzpomeneme
eme
8. smutné výročí
ý
ú mrt
mrtíí
paní Hedviky PE
PEŠKO
ŠKOVÉ
ŠKO
V
a 15.
15. 10.
10 20
2010 14. výroč
ý roč
ročíí úmrt
ú mrt
mrtí paní
Hedvik
iky
ik
y HR
H R BÁČKO
OVÉ z Nevšové
N ové
ové.
S lásk
lásk
áskou
ou a úctou v zpo
zpom
m ínají
jí
man
an
n žel
že , rodina
r
na
a Jan
nčař
čařík
íkova,
ík
Gapččova a Hr
Gap
H báč
b kov
k a

Dne
ne 13
13.. říjn
ř íjn
jna
a 2010
2010 vz
vzpom
pomene
pom
ene
ne e
neme
13. sm
smutn
utnéé výro
utn
v ýro
ýročí,
čí kd
čí,
kdy
y ná
ná s
n ždy
nav
ždy op
opust
pust
us ila
a na
n šee dce
dcera
r
ra
Bla
a nka
k DO
ORUŠ
RUŠKOV
KOV
OVÁ
OV
Á
ze Slavič
Sla
avič
vičína
ína.
ína
Stt ále
Stá
á lee vzp
zpomí
zp
omí
omínaj
mí nají
najjí rrodi
od
d če,
če
sestra
ra
a Re
Renat
nat
aa
a sestra Ja
a rmil
mila
a s ro
r din
dinou.
ou
u

Dne 7. 10
0. 2010 uplyn
uplyn
lynulo
ulo
10 let od tr
t agi
agické
g cké sm
s rt
rti
pan
na Milo
ilo
l sla
l va
v KOV
KO AŘÍ
ŘÍKA
KA
A
zee Sla
Sl vič
vičína
ína.
ína
Víc
Ví
í už Ti ne
nemůž
můžeme
můž
eme
m dá
dát,
jen
en ky
kytičku na
k
a hrob
hro
h
rob a vz
v pomínat.
S llásk
ás ou vzp
pomí
m ná
mí
á man želka
a děti s rod
o inami.
od

Dne 22. října
a 20
010 vzpomeneme
1. výro
ý očí ú mrtí p
paní
Kristin
ny R EMEŠOVÉ
ze Slav
v ičína.
Za tichou vz
vzpo
p ínku děkuje
po
pom
manžel a syn
y Roman s rodinou.

Dne 20. říjn
íj a 2010 uplyne již 25 let,
kdy od nás odešel
náš manžel a tatínek,
pan Stanislav VACULÍN.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 17. října 2010
0 vzpomeneme
4. 4. smutné výro
ý očí úmrtí paní
p
Aleny BOROVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou
u vzpomínají
a děkují manžel, syn
a dcera s ro
odinami.

Pohřební služba INVA
Dne 10. října 2010 uplynulo
10 let od úmrtí p
pana
Jana ONDRÚŠKY z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové
Miroslav a Jan s rodinou.

Slavičín, náměstí Mezi Šenky
(bývalá vinotéka, vedle potravin Elva)
Provozní doba: Po – Pá 9.00 – 15.00
- zajistíme služby dle Vašich požadavků
- kdykoliv na zavolání, tel. č. 723 319 307,
737 336 452
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme Vám
usnadnit situaci, do které Vás osud přivedl.

Dn 15
Dne
5. říj
ř íj
íjna 2010 by
b
se dož
dožil
il 88 let p
pan
n
Rostis
Ros
tislav
tis
lav OC
OCELÍ
ELÍK
ELÍ
K ze Sla
avičína.
Dne 16
16.. pros
rosinc
incee vzpom
inc
v
meneme
1. výr
výročí
očí je
jeho
ho úmr tí.
S lásk
lásk
áskou
ou vzp
pomí
omínaj
najjí m
ma
anželka
a
Mi osl
Mil
slava
ava a dce
cery
ry s rod
r dinami.

Dne 28. říjn
j a 2010 vzpom
p meneme
1. výročí úmrtí pan
na
Josefa BRLICI ze Slaviičína.
S láskou a úctou vzpom
mínají
manželka a děti Yveetta
a Josef s rodinamii.

Blahopřejeme

Dne 2. 10. 2010 oslaví zlatou svatbu
manželé Josef a Marie SVOBODOVI
ze Slavičína.
K tomuto výročí jim do dalších let
přejí hodně lásky a zdraví
synové s rodinami,
vnoučata a pravnučka Nelinka.

Milí rodiče, milé děti,,
ve středu 20. 10. 2010 v 16.15 hodin za
ahajujeme 16
6. ročník

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.
Zveme všechnny rodiče a prarodičče s dětm
mi ve věku 2 – 6 let.
Přijďte si mezi nás zacvičiit do tělocvvičny na
a Orlovně vee Slavičíně
a seznamte své děti s tím, jak vyypadá žííněnka, tram
mpolína,
švédská
á bedna neebo žeb
břiny.
Vstup zdarma
a. Bližší innfo: Ing. Evva Hubííková, vedouucí cvičení,
tel. č. 737 81
10 692.
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Informace Vzdělávacího střediska
Vzdělávací středisk
ko při Na
adaci Ja
a na
Pivečky, o. p. s., nabízzí jazyko
ové kurrzy:
anglický jazz yk pro začátečn
n íky
anglický jazz yk pro pokročillé
anglická kon
nverzacce s rodillým mlluvčím
ruský jazyk pro začčátečníky
ruský jazyk pro pok
k ročilé
německá ko
onverzacce a gram
matika pro
středně pokročč ilé
Ceny kurzů:
 anglický a ruský jazyk 3 000 Kč
za školní rok (řř íjen 2010 – kvěěten 20
011),
30 dvouhodin
nových bloků, lze pll atit
i formou 2 nebo 3 splátek
německá ko
onverzacce – 20 dvouho
odinových bloků – cena d le počtu
u zájem
mců
Místo výuky:
Nadace Jana Pivečky
y, Horníí náměstí
111, Slavičín
Informovat a hlásit se můžeete osob
bně
v sídle Nadacee Jana P ivečky na adrrese
Horní nám. 111 nebo na telefonn
n ích
číslech 577 342
2 822, 73
39 095 315.
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 (Po, St do 18.00 hodin,
Út do 14.00, Čt, Pá do 16.00 hodin na Horním náměstí č. 111).

Můžete využít asistenci pracovníka nadace,
který Vám poradí při práci s PC nebo pomůže
s vyhledáváním informací a pracovních míst
na webových serverech. V případě konání
kurzů v době provozních hodin je provoz
pro veřejnost omezen.
 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 stránekvčetně 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
C – délka kurzu
12 hodin.
 Dále nabízíme

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.
Domácí ošetřovatelská péče 2
je navazujícím kurzem na kurz DOP, ve kterém zájemci prohloubí své znalosti a dovednosti z oblasti ošetřovatelství.
 Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru

Mateřské centrum Slavičín
Prrogrram
m MC Slavvičínn na říjen
 Úterý 5. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (2 – 6 let)
 Středa 6. 10. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15.30 Angličtina hravou formou (3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné s paní Kroupovou
 Čtvrtek 7. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hudební miniškolička (2 – 6 let)
 Úterý 12. 10. 2010
9 – 12. hod. Volná herna
9.30 – 11.30 hod. Scrapbooks – výroba alba
z ústřižků. Netradiční kreativní forma
zpracování fotograﬁ í (pro maminky)
 Středa 13. 10. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou – lekce stojí 65 Kč
(hlídání dětí zajištěno)
16 hod. tvořílek – výroba papírového draka
17 hod. Cvičení pro těhotné s paní Kroupovou
 Čtvrtek 14. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tanečky (2 – 6 let)

 Úterý 19. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (2 – 6 let)
 Středa 20. 10. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15.30 hod. Angličtina hravou formou (pro
děti 3 - 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné s paní Kroupovou
 Čtvrtek 21. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Ekohrátky (2 – 6 let)
 Neděle 24. 10. 2010
15 hod. DRAKIÁDA v Pivečkově lesoparku
 Úterý 26. 10. 2010
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tvořílek – tvoříme z přírodnin (pro
děti 2 – 6 let)
 Středa 27. 10. 2010
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA
s Janou Melichaříkovou – lekce stojí 65 Kč
(hlídání dětí zajištěno)
16 hod. Pohybové hrátky (2 – 6 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné s paní Kroupovou
Kontaktní údaje:
htttp://mcslavicin.org,
e-mail: info@mc.slavicin.org
tel.: 731 870 221
Tým spolupracovníků MC Slavičín

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 na říjen 2010
6. 10. Vánoční přání z čajových sáčků
13. 10. Vánoční dekorace z těstovin

20. 10. Patchwork (zvířátka, deka, kapsář
na nůžky)
27. 10. Patchwork
Bližší informace k aktivitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 913 782.
Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Nadace Jana Pivečky
děkuje...
...městu Slavičín, panu Janu Koudelovi – Hotel Slavičan, panu Radomíru
Svobodovi – Restaurace U Talafy
za ﬁ nanční a materiální podporu akce
Pohádkový les.
Dá le děk ujeme pa n í P táč kové
z Bohuslavic nad Vláří za zapůjčení
kostýmů, divadelnímu souboru SemTamFór, pracovníkům Městského klubu
a infocentra, přátelům a dobrovolníkům
za pomoc a spolupráci při organizaci
a všem návštěvníkům, kteří i přes nepříznivé počasí na akci přišli či přijeli.

Mateřská škola Slavičín-Vlára zve:
Děti, přijďte si k nám pohrát!
Milé děti, zveme Vás do naší školky na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pohrajete si, seznámíte se s novým prostředím.
Poznáte paní učitelky, které se o Vás budou
starat. Vezměte s sebou taky maminku nebo
tatínka! Termíny:
úterý 19. 10. 2010, úterý 16. 11. 2010,
úterý 25. 1. 2011, úterý 15. 2. 2011,
úterý 15. 3. 2011,
vždy od 14.00 do 16.00 hodin
Těšíme se na Vás! Kolektiv mateřské školy

Mateřské centrum Slavičín
a Nadace Jana Pivečky pořádají
v neděli 24. 10. 2010 od 15 hodin

1. ročník DRAKIÁDY.

Místo konání:
koná
ná
á ní
ní:
í
louka u Pivečkova lesoparku.
Sraz: ve 14.45 v Pivečkově lesoparku.
Pitný režim zajištěn jak pro děti,
tak i dospělé! Přineste si špekáčky,
budeme opékat!

www.mesto-slavicin.cz
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Baník – poděkování i omluva
Ne každý je fanda fotbalu a určité části
občanů Slavičína tento sport nic neříká.
Těmto směřujeme dodatečnou omluvu
za komplikace způsobené pohárovým utkáním 14. září. Byla to daň za to, že dnes už
každý fotbalový příznivec v České republice ví, kde je Slavičín. Vyřazení prestižního
klubu, jakým je Baník Ostrava v poháru,
se stalo opravdovou sportovní senzací.
Chtěl bych dodatečně poděkovat touto
cestou všem, kdo se podíleli na zajištění
organizace a hladkém průběhu tohoto zápasu. Pracovníkům SMS, starostovi, správci
hřiště a jeho týmu v bufetech, všem dobrovolným pořadatelům, výběrčím vstupného,
hasičům i kolegům z výkonného výboru.
Snad jsem na někoho z „domácích“ nezapomněl. Jen díky nadšení a nezištné
pomoci lze takovou akci v podmínkách
klubu uskutečnit.

Junioři v Praze uspěli
Junioři SK Snipers (3. liga) startovali
v Praze na největším mládežnickém turnaji – Chance Prague Games. V naší kategorii
B18 bylo přihlášeno celkem 45 týmů. Los byl
k našim nemilosrdný a přisoudil jim těžké
soupeře: FbŠ Bohemians Praha (6. místo
v 1. lize), Bulldogs Brno (2. místo v republice
a navíc obhájce turnajového prvenství!), USB
(Finsko) a Vosy Praha. Kolektiv Sniperů byl
posílen o brankáře P. Kempu (z Otrokovic),
obránce Juráka (ze Zlína) a útočníka M. Kempu (z Otrokovic).
SK SNIPERS SLAVIČÍN – VOSY PRAHA 3:2
Branky: Dvorščák, Šimoník a Bartoš
V bojovném zápase jsme měli herní převahu,
ale soupeř hrozil nebezpečnými brejky.
SK SNIPERS SLAVIČÍN – BULLDOGS
BRNO 2:2!
Branky: Hnaníček a M. Kempa
Naši hráči proti velkému favoritovi slavili
úspěch s důraznou obrannou hrou a rychlými protiútoky. Během utkání dokonce při
vlastním oslabení zvýšili už na 2:0. Brňáci
ale dokázali srovnat na 2:2. Poté následovalo trestné střílení, které výborný brankař
P. Kempa chytil! Díky obrovské bojovnosti
a obětavosti našich borců se zrodila turnajová senzace prvního hracího dne!

Zvlášť bych chtěl poděěkovat Policii ČR,
pracovníkům obvodního oddělení ve Slavičíně i velitelům na všech úrovních ze Zlína.
Poznal jsem, že jsou to pro
ofesionálové a že
jssou perfektně připraven
n i pro zachování
veřejného pořádku.
Takový úspěch nepřijdee ale sám od sebe.
Díky podpoře vedení města
a, Zlínského kraje

a přízni sponzorů se hraje ve Slavičíně třetí
liga. Tento zápas byl naším
m poděkováním
za po
odporu a symbolickou
u odměnou.
Jee ště jednou děkuji v šem divákům
za nádhernou atmosféru a přijďte naše
hráčče povzbudit, i když to zrovna nebude
Baníí k.
PaedDr. Petr Navrátil, předseda oddílu

FbŠ BOHEMIANS PRAHA – SK SNIPERS
SLAVIČÍN 7:0
Bohemka nás přehrála ve všech směrech
a svoji kvalitu dokázala postupem až do turnajového ﬁ nále.
USB (FINSKO) – SK SNIPERS SLAVIČÍN 2:5
Branky: Šimoník 3 (hattrick!), Boček,
Dvorščák
Díky aktivní hře a střelecky pohotovému
Šimoníkovi jsme duel dotáhli do vítězného
konce. Ve skupině jsme obsadili 3. místo
a postoupili do play off.
SK SNIPERS SLAVIČÍN – TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY 2:1
Branky: Jurák a Bartoš
V zápase nazvaném 1/32 finále soupeř
v úvodu vedl, ale postupně se projevila naše
převaha. Nejdramatičtější byl závěr zápasu.
Při vyloučení našeho hráče soupeř odvolal
navíc svého gólmana a poslal do pole dalšího
hráče. Vinohrady hrály přesilovku 6 na 4,
ale naštěstí neúspěšně.
ATU KOŠICE – SK SNIPERS SLAVIČÍN 8:1
Branka: Hnaníček
Zápas 1/16 ﬁ nále proti třetímu týmu Slovenska se vyvíjel jednoznačně. Navíc soupeř měl
předcházející kolo volno a pro naše hráče
to byl už druhý zápas hraný v tropických
teplotách, které po celou dobu turnaje panovaly v Praze.
Junioři SK Snipers obsadili ve své nabité
kategorii krásné 9. -16. místo ze 45 přihlášených týmů z celého světa.
Třešničkou na dortu pro
naši výpravu bylo osobní
setkání s jedním z nejlepších gólmanů světa Tomášem Kafkou. Ten za námi
obětavě přijel v pozdních
večerních hodinách. Naše
přátelské setkání bylo zakončeno nezbytným fotografováním.
Závěrem patří naše velké poděkování za ﬁ nanční

výpomoc městu Slavičín, BTH Slavičín
a drogerii TETA.
Jaroslav Boček

Kuželkářský klub Slavičín
13. září 20
010 byl zahájen 17. roččník
CAMOLIGY
Y – amatérské sou
utěže v kuželkách za účasti 21
1 družsteev. Přijjďte
povzbudit jed
d notlivéé týmy, hrací dny
jsou pondělí, středa v 17.30 a 19.30 hod.,
pátek v 16.00,, 18.00 a 20.00 hod.
Pronájem zrekonsstruovan
né kužeelny
– 1 hod./150 Kč, vhodn
né pro sku
upiny i jednotlivce, inforr mace na tel.: 60
04 715 537
– Pavel Sláma
a
Nabízíme ﬁ rmám možnosst své prezentace v prosstorách k uželny, inform
mace
na tel.: 603 91
19 154 – Mgr. Aleeš Ptáčeek
DOMÁCÍ ZÁPASY V ŘÍJNU 2010
Jihomoravská
á divize
KK CAMO Sllavičín B – TJ Lokomotiva
Valtice, sobota
a 16. 10. 2010, 14
4.00 hod.
KK CAMO Sla
avičín B – TJ Slav
v ia Kro
oměříž, sobota 30.. 10. 2010, 14.00 hod.
Dorostenecká
á liga ZL
L
KK CAMO Sllavičín – KC Zll ín, ned
děle
3. 10. 2010, 10
0.00 hod.
KK CAMO Sla
avičín – T J Sokoll Luhačovice, neděle 24. 10. 2010
0, 10.00 hod.
Zlínská krajsská soutě
ěž
KK CAMO Sllavičín C – Sporr t centrr um
Bylnice B, ned
děle 10. 10. 2010
0, 9.00 hod.
KK CAMO Slavičín C – TJ Ch
h ropyn
ně B,
neděle 17. 10. 2010, 9.00 hod.
Muži 2. liga
KK CAMO Sla
avičín – K K Šump
perk, sob
bota
2. 10. 2010, 10
0.00 hod.
KK CAMO Slavičín – KK Hagema
a nn
Opava, sobota
a 23. 10. 2010, 10
0.00 hod
d.
(čtyřdráhová kuželna
a Zlín)
w ww.kksslavicin
n.cz
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Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín
na stadioně ve Slavičíně
Muži A
ne 3. 10. Tescoma Zlín B, 10.15
ne 17. 10. SK HS Kroměříž, 10.15
ne 31. 10. SFC Opava, 10.15
muži B
ne 10. 10. Miškovice, 10.15
5
ne 24. 10. Těšnovice, 10.15
dorost
so 9. 10. Holešov, 10.00
so 23. 10. Francova Lhota, 10.00
žáci
so 2. 10. Valašské Meziříčí, 9.30
so 30. 10. Vlachovice, 9.30
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Pochod slováckými vinohrady
Ó slunce z jakých vzácných kovů
tepáš tu krásu hříšníkovu,
jenž nedočkavý a u altánku
už hladí bříško svému džbánku
a těší se, až v krutém lise
ty hrozny v šťávu promění se.
Už pole, strom a všechny krásy
ukládají se jako v spánku,
už první víno v sudech kvasí
a stává se z něj ryzí zlato.
A život přece stojí za to.
Těmito krásnými verši Jaroslava Seiferta Vás Klub českých turistů zve na 34. ročník Pochodu slováckými vinohrady.

Městská knihovna Slavičín
Knnihoovnna prro všecchnyy
Babí léto je v plném proudu a s ním
i čtenářská sezona, kterou už po několik let
zahajuje tradiční říjnový Týden knihoven.
Snad každá z těchto institucí celoročně vynakládá maximální snahu být prospěšnou
všem svým uživatelům a vychází vstříc
jejich zájmům a potřebám. Měsíc říjen však
těmto knihovnickým prioritám každoročně
přeje více než kdy jindy a jeho věrný sluha,
ostrý podzimní vítr, umetá cestičku do literárních center těm, jež vrtkavost počasí
tohoto období rádi tráví ponořeni do četby
oblíbených knih.
Nejen pro skalní příznivce, ale i pro
ostatní veřejnost je v duchu letošního
motta „Knihovna pro všechny“ připraven
od 4. do 10. října v Městské knihovně Slavičín
pestrý výběr pořadů, k jejichž návštěvě Vás
srdečně zveme!
PROGRAM TÝDNE KNIHOVEN
 Pondělí 4. října – Den pro žáky, študáky
a kantory
 8.00 Čtení bez mučení II
Pořad pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, v němž
se čte nahlas a diskutuje nad oblíbenými
publikacemi pro děti a mládež. Vítán je
i přednes vlastního díla (pohádka, povídka,
báseň nebo úryvek z románu).
 Co nového ve světě fantasy?
Celodenní výstava a prezentace nových
titulů populárního žánru.
 13.30 Tajemství kouzelného lexikonu
Setkání dětí ze školních družin s hrdiny
fantasy příběhů.
 Úterý 5. října – Den pro knihomoly – Den
otevřených dveří v knihovně
Je určen všem návštěvníkům knihovny.
 8.00 – 11.00 Internet: poradce a přítel
v nesnázích
Lekce internetové seznamky pro seniory,
nezaměstnané a ostatní zájemce o inter-

netové služby všeho druhu (vyhledávače,
e-mail, skype, chat aj.). Lekci lze předem
telefonicky objednat.
 13.00 – 16.00 Krása na šňůrce
Výtvarná dílna pro malé i velké, zaměřená
na výrobu originálních šperků z ﬁ mo hmoty,
spojená s jejich výstavkou.
 18.00 Kavárna U dobré knihy II
Letos druhý podvečer pro milovníky četby, kteří se chtějí podělit o své čtenářské
zážitky a přečíst úryvek ze své nej – knihy,
případně z vlastní tvorby. Výběr úryvků je
zcela na účastnících, může být prezentována próza i recitace básní. Čtení nahlas
není podmínkou účasti na akci, vítáni jsou
i posluchači. Poté následuje série zábavných literárních her a diskuze o knihách
a českých i světových autorech. Proběhne
vyhodnocení březnové ankety Je čtenářství
in nebo out?, přičemž návštěvníci mohou
při akci využít možnosti ovlivnit budoucí
složení knihovního fondu svými náměty
a připomínkami v nové anketě Jaké knihy
do knihovny?
 Hitparáda knižních novinek!
Celodenní výstava děl známých autorů, kteří
své čtenáře nikdy nezklamou.
V tento den je vyhlášena amnestie na poplatky, noví čtenáři mohou získat roční registraci
do knihovny zdarma!
 Středa 6. října – Den pro seniory a handicapované
 9.30 Veselo bylo na dědině aneb Jak sa
drhlo péří aj huby
Beseda pro seniory na téma vesnický román,
při níž zazní četba humorných příběhů ze
života našich předků. Zároveň lze zhlédnout
výstavu starodávných prozaických děl z fondu knižního daru rodiny Horákovy. Místo
konání: společenská místnost penzionu
Domovinka v Hrádku.
 15.00 Pozóór, jede k Vám knihovna aneb
Povídání o pejskovi a kočičce
Veselé scénické čtení příběhů Josefa Čapka
pro děti a mládež ze sdružení Přátelé z lásky,

Trasy pochodu povedou rovinatým
terénem po polních a lesních cestách,
mezi vinohrady a areály vinných sklepů
slováckých obcí.
Pochod se koná za každého počasí.
Délka tras je 9, 17 a 25 km.
Start pochodu je v železniční stanici
Rohatec, cíl všech tras v železniční zastávce
Mutěnice.
Odjezd autobusu ze Slavičína je v sobotu 9. října v 6.30 hodin u obchodu na sídlišti Malé Pole a od autobusové zastávky
U Radnice.
Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímá pan
Fr. Kovařík, Okružní 597, tel. 604 658 797,
731 980 985.
jehož součástí jsou hry, soutěže a malování.
Akce proběhne v bezbariérových prostorách
výukového sálu RCK v areálu podniku
Prabos.
 Čtvrtek 7. října – Den pro rodiny s dětmi
 9.00 Skládáme, malujeme, vystřihujeme
Kreativní dílna plná nápadů na podporu
tvořivosti dětí předškolního věku a také
námětů pro rodiče, jak s dětmi aktivně trávit
volný čas tvorbou papírových skládanek,
vystřihovánek nebo jednoduchých přáníček.
 15.00 Nezbedníček vypráví dětem pohádku O princezně a o hrádku
Setkání rodičů s nejmenšími v knihovně,
kde hlavní roli opět hraje oblíbený knihovnický skřítek.
 Pátek 8. října – Den pro děti a mládež
 9.00 – 12.00 Čteme si s tetou Bětou v knihovnické školce
Dopolední blok klasických pohádek, her
a hádanek pro děti z mateřských škol.
 13.00 – 15.00 Pro chytré hlavy
Kvizování a soutěže pro děti a mládež
na téma: příroda a svět. Proběhne také výtvarná dílna Zdobíme si pokojíček, v níž si
účastníci mohou vyrobit jednoduché ozdoby
a dekorace, které vtipně dotvoří jejich domácí
dětské království.
Po celý říjen mohou návštěvníci knihovny
obdivovat výstavu obrázků Potulná pohádková země v dětské fantazii. Nápadité
výtvarné práce jsou dílem žáků místních
základních škol, které nakreslili k besedám
a akcím knihovny v roce 2010.
Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Půjčovní doba knihovny
Pondělí: 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Úterý:
12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00 12.30 – 18.00
Pátek:
12.30 – 16.00
Pro děti a mládež otevřeno v pondělí, úterý
a pátek od 12.30 hodin. Internet je veřejnosti
přístupný v půjčovní době knihovny.
Kontaktní údaje:
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz
telefon: 577 341 481
web: www.knihovna.mesto-slavicin.cz

www.mesto-slavicin.cz
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Po velkém předchozím úspěchu
a zhruba po půl roční odmlce se opět
vrací známá pražská travesti skupina
HANKY PANKY s premiérovým pořadem. Další zcela nová zábavná show,
plná nápaditých převleků, humoru,
choreograﬁí a známých hudebních
melodií spolu se slečnami Dolores,
Stefany, Soﬁ í a Alexem. Na své
přijdou zaručeně všechny věkové
generace. Kromě ráčkující princezny
přivítáme na jevišti například Leonu
Machálkovou, Hanku Zagorovou
s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink,
Dádu Patrasovou, legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gagu,
anebo zavzpomínáme na muzikál
Pomáda. www.hankypankyshow.eu.
Předprodej:
Městské infocentrum Slavičín,
cena 210 Kč (na místě 230 Kč)

Nenechte si ujít

SL AV NOSTNÍ KONCERT
CA NTA R E
k 10. výro
očí založení pěveckého sb
boru
Neděle 24. října 201
10 v 18.00 hodin
Chrám
m sv. Vojtěcha ve Slavičíněě
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor CANTARE Slavičín, sólisté
a studentský orchestr Konzervatořee P. J. Vejvano
ovského Kro
oměříž
Vstupné dob
brovolné

Zvemee Vás
na ko
oncertt skupii ny

CHARLIE
STRAIGHT
pořádaný
ý v rám
mci 4. ročník
ku
akce turn
né pro
o nízko
oprah
hy.
Jedná se o benefičn
n í ak
kci
na podporr u nízk
koprah
hovýcc h
klubů pro
o děti a mlád
dež.
Místo kon
nání:
Klub Goleem Zlíí n
Datum a čas:
20. 10. 2010 od 20.00 hodin
Vstupné:
předprodeej 150 Kč, na mísstě
180 Kč. P ředprrodej vstup
penek ve sll avičíí nském
m inffocentru, Na
adaci Jana P ivečk
ky
a NZDM K amP
Pak? Sllavičíí n.
V případěě zájmu
u budee za poplatek zajjištěna
a auto
obusová
doprava tam i z pět.
Turné je realizo
ováno za po
odpor y Na
a dace Voda fon
n e,
České asociacee streetwo
ork
a nízkoprrahových zařízeení
ve Zlínském krraji.
Vícce na w ww.u
u nko.cz
Galerie cukrárny Jasmín Vás
srdečně zve na výstavu obrazů
Petra Tománková – Münsterová

PŘILETĚL K NÁM ANDĚL
Vernisáž se koná
dne 1. 10. v 19 hodin
Výstava potrvá do 27. 1. 2011.

Komise pro občanské záležitosti města Slavičín Vás zve
21. října 2010 v 15.00 hodin
do Sokolovny na

BESEDU PRO DŮCHODCE
Název pořadu:
LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU
aneb HUMOR A MUZIKÁL

Zveme Váss na ro
ockovo
ou

HALLOWEENSKOU NOC
pátek 29. ř íjna od 20 hodin
n
Sokolovna
a Slaviičín
ROZJETÉ JAPKO
O (Niv
v nice))
MORČATA
A NA Ú TĚKU
U (Brn
no)
KABÁT RE
E VIVA
AL
(více si přeečtete na pla
a kátecc h)

PODZIMNÍ
SVÁTEK HUDBY
16. 10. Sokolovna Slavičín
Zahrajú:
Qarantine Suite (Slavičín)
Fire Rice (Vlachovice)
Gwozdz (Vizovice)
Tabáskova Partyja a další.
Vstup zdarma.
Více na www.unart.cz.
BAZÁREK , POZOR ZMĚNA!

budee ve d nech
19
9. a 20. říjjna 2010
v Orlovv ně.
Taššky se bud
dou dávatt
do hlíídanéé ša
atny.

ZEKA plus, s. r. o.
Jasmínová č. e. 0876, 763 21 Slavičín

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU
REVIZNÍHO TECHNIKA
HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
A HYDRANTŮ

Požadavky
středoškolské vzdělání
(min. vyučení)
uživatelská znalost PC
(MS Windows, MS Ofﬁce)
aktivní řidič - skupina B
schopnost pracovat samostatně
zodpovědnost, preciznost,
pečlivost
Základní údaje o
pracovních podmínkách
hlavní pracovní poměr
jednosměnný provoz
nástup od 1.10.2010,
případně dle dohody

REVIZNÍHO TECHNIKA
ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH
A PLYNOVÝCH VYHRAZENÝCH
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Požadavky
středoškolské vzdělání
ukončené maturitou
odborná způsobilost pro VTZ
(osvědčení TIČR)
uživatelská znalost PC
(MS Windows, MS Ofﬁce)
aktivní řidič - skupina B
schopnost pracovat samostatně
zodpovědnost, preciznost,
pečlivost
Základní údaje o
pracovních podmínkách
 hlavní pracovní poměr
 jednosměnný provoz
 nástup od 1.10.2010,
případně dle dohody

Strukturovaný životopis zašlete na email:
Pazdera@zekaplus.cz,
nebo další informace na tel. čísle 731 526 820 – pan Pazdera.
V případě ukončené platnosti osvědčení zajistíme prodloužení.
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POLITICKÉ HNUTÍ NESTRANÍCI

Volte číslo 7

Kandid
dátn
ní lisstina
a
1. PhDr. Ladislavv Slámečkka, učitel, Slavičín
2. Tomáš Hájek,, OSVČ, Sllavičín
3. Ing. Martin Procházka, projekto
ový
manager, Slavvičín
4. Jaroslav Malíík, technikk, Slavičín

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte, abychom Vám představili
naše politické hnutí NESTRANÍCI.
Většinou jsme členové nebo příznivci
Klubu vojenské historie ARMY PARK
Slavičín, o. s.

O CO USILUJEME?
 Chceme nejen pro nás, ale hlavně
pro naše děti zajistit zdravý život
ve zdravém městě.
 Budeme podporovat názory a podněty občanů směřující ke zlepšení
kvality života.
 Přispějeme k uchování památky
na občany a rodáky Zlínska bojující
za svobodu naší vlasti vybudováním
Památníku českého a slovenského
odboje (1939-1945).

 V politice i mezilidských vztazích
ctíme slušnost, skromnost a nezištnou
službu pro druhé lidi.
 Pro větší zviditelnění našeho města dále rozšíříme muzejní expozici
vojenské a raketové techniky.
 Všem zájemcům o historii a vojenskou
techniku nabízíme smysluplné využití
volného času.
 Budeme dále rozvíjet spolupráci s obcemi v rámci regionu a rozšíření příhraniční spolupráce s přáteli ze Slovenska.

5. BcA. Michal Ščuglík, sttudent VŠŠ, Nevšovvá
6. Martin Luton
nský, mistrr ve výrob
bě, Slaviččín
7. Mgr. Jaroslavv Hořák, řeeditel ZŠ, Slavičín
8. Petr Vincour, důchodcee, Hrádek na Vl. drráze
9. Jiří Merčák, student VŠŠ, Nevšovvá
10. Ing. Václav Bu
urděj, IT specialistaa, Nevšo
ová
11. Stanislav Greeschner, pracovník
bezpečnostníí agenturyy, Hrádek na Vl. dráze
12. Radim Ševčíkk, pracovn
ník Muzeaa
jihovýchodní Moravy, Divnice
13. Ondřej Fibich
h, studentt VŠ, Slavičín
14. Josef Tarabuss, technik, Slavičín
15. Radomír Zlám
mal, studu
ující VŠ, Slavičín

PhDr. Ladislav Slámečka,
předseda Klubu vojenské historie
ARMY PARK Slavičín, o. s.

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY

16. Ing. Petr Mün
nster, stud
dující VŠ, Nevšováá
17. Jiří Struhař, elektromeechanik, Nevšová
18. Ing. Jakub Šála, studující VŠ, Neevšová
19. Jaroslav Hom
mola, dělník, Slavičín
n
20. Ing. Tomáš Dulík, profeesor VŠ, Slavičín
21. Ondřej Šála, studující, Nevšová

Jsou zákazníci spokojeni s dodávkami pitné vody?
Odpověď na tuto otázku hledá společnost
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Od poloviny září až do 15. října provádí nezávislá společnost Ipsos Tambor telefonický průzkum
spokojenosti tisíce zákazníků na Moravě.
Průzkum se týká spokojenosti zákazníků
se službami vodáren, konkrétně na území
okresů Olomouc, Prostějov a Zlín.
„Osloveno bude asi 1 000 zákazníků,
z toho asi osm set domácností a stovka ﬁ rem,
stovka správců bytových domů nebo zástupců bytových družstev. Názory našich zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou
vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět
se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni a kde
máme podle nich rezervy,“ uvedla mluvčí
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a. s., Helena Koutná. Výsledky průzkumu
budou k dispozici začátkem listopadu.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi a ten, pokud má o rozhovor
zájem, odpovídá asi patnáct minut na její
otázky. Ty se týkají samozřejmě pitné vody
a zvyků zákazníka: například zda je spokojen
s kvalitou dodávané vody nebo se způsobem
plateb za vodu. Padnou také otázky: zda
zákazník ví, kdo je jeho provozovatelem
v regionu nebo zda je spokojen se službami
vodáren či s množstvím a dostupností informací o vodě.
Telefonický průzkum probíhá již šestým
rokem a zadává jej pro všechny své pobočky

společnost Veolia Voda ČR, která je největší
společností na českém vodohospodářském
trhu.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a. s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí
společností Středomoravská vodárenská,
a. s. a Zlínská vodárenská, a. s. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. – dále jen MOVO – působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku,
kde zásobuje celkem 413 tis. obyvatel. MOVO
má 500 zaměstnanců a provozuje celkem 40
úpraven vody, 161 vodojemů a 24 čistíren
odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km
vodovodních a 1 097 km odpadních sítí. Pro
kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických
center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet
hodin mohou zákazníci využívat zákaznické
linky 800 100 063. Webové stránky společnosti MOVO jsou www.smv.cz, e-mail:
smv@smv.cz a pro zákaznické věci zc@smv.
cz. MOVO je členem skupiny Veolia Voda –
více informací na www.veolia.cz a www.
veoliavoda.cz.

NĚMECKÁ SPOLEČNOST
přiijme pro novéé zasto
oupení v regionnu

4 obch
hod
dní zástup
pce
- zajjímavvý plat, ka
ariérní posstup,
i pro absolventy
tel..: 60
03 44
44 353,
životo
opis na vicctoriia.zad
drapova@
@gmail.co
om

Akce na www.bowlingslavicin.cz

HLEDÁME

zaměstnance na soukromý statek
u Újezda (Valašské Klobouky)
Požadavky:
spolehlivý, slušný se vztahem ke zvířatům, samostatný, pracovitý a organizačně
schopný
Nutné:
zkušenosti s jízdou traktorem, krmení
a starost o zvířata, práce se dřevem
Práce:
krmení a péče o koně, daňky, ovce a psy,
údržba a rekultivace pastvin, lesa, zahrady a ovocného sadu, údržba a zvelebování
budov statku a strojového zařízení statku
Kontakt: tel. č. 724 171 103

www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Charita sv. Vojtěcha podporuje vaše vzdělávání
Posledním, čtvrtým blokem, který probíhá právě v těchto dnech, je kurz Pracovník
v sociálních službách. Jeho součástí je také
praxe na vybraných pracovištích, kde si
mohou zájemci své nově získané znalosti
vyzkoušet i v terénu.
První kolo kurzů bude ukončeno v měsíci
listopadu a další začíná v měsíci lednu 2011.
Proto chceme touto cestou oslovit případné
zájemce o tyto kurzy, aby nás kontaktovali
na tel. 577 343 843, 739 344 107.
Všechny kurzy jsou bezplatné.
Bc. Milena Tománková

PODĚKOVÁNÍ

Již po dobu tří měsíců se na Charitě sv.
Vojtěcha ve Slavičíně pravidelně schází
10členná skupinka mladých žen, které jsou
zařazeny do projektu s názvem ,,Dejte nám
šanci“. Tento projekt je určen pro osoby pečující o závislého člena rodiny, tedy o seniory,
osoby s mentálním i tělesným postižením,
o malé děti.
Všechny účastnice již úspěšně absolvovaly tři fáze kurzu. V prvních dvou s názvy
Bilanční diagnostika a Motivační kurz se
formou individuálních i skupinových konzultací pod vedením zkušené psycholožky
dozvěděly něco ze základů psychologie,
také něco o sobě, o silných stránkách své
osobnosti, do jakých povolání se hodí, jakým směrem směřovat své další vzdělávání.
Naučily se také jakou formou zvládat stres
a některé životní situace, jak komunikovat
s ostatními.

Kalendááře, pozváánkyy
1. 10. 19.00 Galerie Jasmín
VERNISÁŽ VÝSTAVY
4. – 8. 10. Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN
8. 10. 8.00 – 18.00 Sokolovna
BURZA FIREM
10. 10. 19.00 Sokolovna
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
16. 10. Sokolovna
PODZIMNÍ SVÁTEK HUDBY
19., 20. 10. 12.00 – 18.00 Orlovna
BAZÁREK
21. 10. 15.00 Sokolovna
BESEDA PRO DŮCHODCE
24. 10. 15.00 Piv. park
k DRAKIÁDA

Ve třetí části zasedli všichni členové
projektu k počítačům a prošli kurzem informačních a komunikačních technologií.
Seznámili se se základními pojmy ICT, prací
v systému MS Windows, s internetem, MS
Word, Excel.

Chtěli bychhom touto
o cestou poděkovat
Šárce Valčíkové, Marceelu Zvonkkovi a všem
pořadatelům akce „Děě tský denn“, která
á se
uskutečnila 5. 7. 2010 v Hrádku za ﬁna
anční
dar, který věnovvali našem
mu sdružeení.
Zároveň bycchom chtěěli poděkkovat i organizátorům „Plessu po naššem“ za ﬁﬁnanční dar,
který využijemee na činno
ost našeho
o sdružeení.
Přátelé z láskyy, sdruženní pro hanndicapovvané
děti a mládež ze Slaviččína a přileehlého okolí

Kdo umí, ten umí
Až z jihočeských Hořovic přišla
potěšující zpráva o úspěchu slavičínského harmonikáře Ladislava Berana.
Na vyhlášeném festivalu heligonkářů byl
vyhodnocen jako druhý nejlepší. Laďa to
zkrátka umí!

24. 10. 18.00 Chrám sv. Vojtěcha
KONCERT CANTARE
26. 10. 15.00 Sokolovna
HALLOWEENSKÁ PÁRTY
29. 10. 20.00 Sokolovna
HALLOWEENSKÁ NOC
VÝSTAVY
Městské infocentrum
FOTOGRAFIE SKUPINY KFA BRUMOV
Galerie Jasmín
Petra Tománková – Münsterová
PŘILETĚL K NÁM ANDĚL – obrazy
PŘIPRAVUJEME
9. 11. Sokolovna
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
pořad nejlepší české travesti skupiny
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