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S L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
    Ročník XXXIV

Slavičín v roce 2010

V současné době je na webových strán-
kách města umístěn návrh materiálu „Stra-
tegický plán rozvoje města 2011 – 2013“.
Strategický plán je jeden ze základních do-
kumentů, vyjadřující předpokládaný vývoj
daného celku v dlouhodobějším časovém
horizontu. Jedná se o koncepční a rozvojový
dokument, jenž vychází ze současného stavu
veřejných a soukromých aktivit demografi c-
kého, ekonomického, sociálního, kulturního
a ekologického charakteru na území města.
Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje
na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak,
aby město prosperovalo jako celek.

Strategický plán rozvoje města obsahuje
profi l města, analýzu příležitostí, hrozeb,
silných a slabých stránek a strategické
cíle rozdělené do šesti prioritních oblastí.
Přílohou strategického plánu je databáze
projektových záměrů, jež bude město uplat-
ňovat ke spolufi nancování Evropskou unií.

Materiál je předložen k veřejné diskuzi.
Své připomínky můžete uplatnit do 15. břez-
na na odboru investic nebo na e-mailové
adrese manager@mesto-slavicin.cz.
 Ing. Olga Šenkeříková, projektový manažer

Strategický plán rozvoje města Slavičín pro léta 2011 – 2013

 plasty – 9. 33. 
papír – 16. 3.

Odbor žživotníhoo prostřředí 
a sprrávy majajetku MěěÚ Slavivičín

Svoz tříděného
odpadu

Valašské Křoví
9. – 13. 3. Sokolovna

Slavičínský Šikula
25 – 26. 3. Sokolovna

Rozpočet města na rok 2011
Zas tupi te l s tvo 

města na svém zase-
dání dne 23. února 
2011 schválilo roz-
počet města Slavičín 
na rok 2011.

Definitivně tak 
dnes známe odpověď 
na otázku, jak město 
hospodařilo v roce 

2010, a velmi pravděpodobně můžeme říci, 
které investiční akce budeme v roce 2011 
realizovat. Zmíněná pravděpodobnost je dána 
tím, že investice jsou ovlivňovány jak příjmy 
města, tak dotacemi. Příjmy jsou samozřejmě 
jen predikovány, jejich skutečnou výši bude-
me bedlivě sledovat v průběhu roku. Schválení 
našich žádostí o dotace je také věc, kterou se 
budeme dozvídat průběžně. 

Hospodaření města v roce 2010 skončilo 
přebytkem ve výši 3,034 mil. Kč. Tento přeby-
tek byl zapojen do fi nancování rozpočtu města 
na rok 2011. Ve stávající době poměrně výraz-
ných dotací (zejména z EU) bývá jednoduché 

číslo výsledku hospodaření poměrně iluzorní, 
protože většinu dotovaných akcí je třeba 
předfi nancovat (realizovat za vlastní fi nanční 
prostředky). Dotace přichází až po složitém 
doložení všech dokladů a vyúčtování, a to 
mnohdy časově přesahuje rozpočtový rok. To 
se plně projevuje i v rozpočtu města na rok 
2011, kdy nemůžeme do příjmů započíst 
dotace, které obdržíme až v roce 2012, a to 
ve výši 10,710 mil. Kč.

Daňové příjmy rozpočtu na rok 2011 oče-
káváme ve výši 51,4 mil. Kč, což je na úrovni 
skutečnosti roku 2010. Také rok 2011 je ještě 
rokem, kdy chceme realizovat především 
projekty, na které se podaří získat dotace z ná-
rodních či evropských zdrojů. Stávající progra-
movací období EU se pomalu chýlí ke konci, 
tedy co se alespoň týká zbytkových alokací 
v námi využívaných operačních programech. 
Plně z vlastních fi nančních prostředků i letos 
budeme realizovat pouze akce, které považu-
jeme za nezbytné, a které z cizích zdrojů ani 
nemohou být kofi nancovány. 

Pokračování na straně 3
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Město Slaviččín v souuladu s usstanovvením 
§ 39 odst. 1 zákoona č. 1228/2000 SSb., o obbcích, 
vvyhlásilo 2. kollo výběrrového řízení naa pro-
dej nemovitéhoo majetkku městaa Slaviččín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 583/36, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec
a katastrální území Slavičín, včetně pří-
slušenství a podílu na společných částech
domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku
parc. č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše
60,8 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé
Pole ve Slavičíně a podíl na společných

částech budovy č. p. 581-583 a na pozemku 
parc. č. st. 631/1. 

Výběrové řízení na kupujícího, které bude 
provedeno formou aukce, proběhne dne 
21. března 2011 v 15.30 hodin v zasedací 
místnosti v 1. patře budovy radnice ve Slavi-
číně, dveře č. 318. 

Prohlídku bytové jednotky lze dohod-
nout v pracovní dny na telefonním čísle 
604 715 537 – pan Sláma.
Podmínky výběrového řízení:
 účastníci: bez omezení s podmínkou 
úhrady kauce
nejnižší podání: 550 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: pouze bankovním 
převodem nebo vkladem hotovosti v bance 
na účet města Slavičín vedený u KB, a. s., 

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín 

Kastrace koček a kocourů ve Slavičíně

č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol
IČ nebo RČ 
lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí
zahájením výběrového řízení, tj. 21. 3. 2011
v 15.30 hodin. Kauce složená bankovním
převodem musí být do skončení lhůty pro
zahájení výběrového řízení připsána na účet 
města Slavičín. 

Účastníkům výběrového řízení, kteří
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schvá-
lení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne
Ing. Martina Slámečková,

vedoucí odboru ŽPSM, tel.: 577 004 830

Město Slaviččín v souuladu s usstanovvením 
§ 39 odst. 1 zákkona č. 128/20000 Sb., o ob-
cích, vyhlásilo zzáměr na prodej nnemovvitého 
majetku městaa Slavičíín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 583/30, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec
a katastrální území Slavičín, včetně pří-
slušenství a podílu na společných částech
domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku
parc.č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše
60,9 m2, ve 2. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé
Pole ve Slavičíně a podíl na společných

částech budovy č. p. 581-583 a na pozemku 
parc. č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude
provedeno formou aukce, proběhne dne 
21. března 2011 v 16.30 hodin v zasedací 
místnosti v 1. patře budovy radnice ve Slavi-
číně, dveře č. 318.

Prohlídku bytové jednotky lze dohod-
nout v pracovní době na telefonním čísle 
604 715 537 – pan Sláma. 
Podmínky výběrového řízení:
účastníci: bez omezení s podmínkou 
úhrady kauce
nejnižší podání: 600 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: pouze bankovním
převodem nebo vkladem hotovosti v bance
na účet města Slavičín vedený u KB a. s.,

č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol
IČ nebo RČ 
lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí
zahájením výběrového řízení, tj. 21. 3. 2011
v 16.30 hodin. Kauce složená bankovním
převodem musí být do skončení lhůty pro
zahájení výběrového řízení připsána na účet 
města Slavičín. 

Účastníkům výběrového řízení, kteří
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
splatnost kupní ceny: do 60 dnů od schvá-
lení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne
Ing. Martina Slámečková,

vedoucí odboru ŽPSM, tel.: 577 004 830

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Slavičín na opravy a moderni-
zaci bytů, bytových domů a rodinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím by-
tovém 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 klempíř-
ských 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

Blíží se jaro a s ním i množství nechtě-
ných koťat. Proto bych ráda připomněla, že
město Slavičín již od roku 2008 umožňuje
majitelům koček a kocourů fi nanční spolu-
účast při kastraci.

Na kastraci kočky je to 200 Kč, kocoura
100 Kč v jednom kalendářním roce, na 4.
a další zvíře jednoho žadatele je výše krá-
cena na 100 Kč u kočky a 50 Kč u kocoura.

Co potřebujete, aby Vám byla žádost 
o příspěvek vyřízena?

na vybudování WC
na rekonstrukci bytového jádra vč.
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky
a vodovodních baterií

Půjčky jsou poskytovány s dobou splat-
nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zve-
řejněny na úřední desce města Slavičín.
Informace a tiskopisy k podání žádosti
poskytuje ekonomický odbor MěÚ Slavičín,
Ivana Čížová.

Žádosti se přijímají v termínu od1. 3. 2011
do 5. 4. 2011 poštou nebo v podatelně MěÚ
Slavičín. Ing. Oldřich Kozáček

předseda správní rady fondu

Žadatel musí mít trvalé bydliště na území 
města Slavičín, povinnou přílohou žádosti je 
originál dokladu za provedený veterinární 
úkon, tzn. kastraci kočky nebo kocoura.

Jednotlivé žádosti budou uplatněny na od-
boru ŽP a správy majetku MěÚ Slavičín. 
Za minulý rok bylo takto vyřízeno 33 žádostí 
(25 koček a 8 kocourů).

Kastrace zvířeti neublíží, prospěje mu 
zdravotně i psychicky. Je to nejhumánnější 
možnost, jak zabránit množení nechtěných 

mláďat. Argument, že kastrace je proti
přírodě, je mylný.

Není snad proti přírodě opuštění, ne-li
zabití nechtěných koťat? Navíc je to v roz-
poru i se zákonem.

Nechte proto vykastrovat své kočky
a kocoury, ale taky kočky, o kterých víte, že
nikomu nepatří. Zabráníte tak zbytečnému
množení a utrpení nechtěných koťat.

Vhodná doba pro kastraci kočky je 5 – 5,5
měsíce, u kocoura kolem 7. měsíce.

Buďme zodpovědní ke svým domácím
mazlíčkům a všímaví ke zvířatům ve svém
okolí. Lenka Koncerová
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Naše město je jedním z mála měst, která
ještě nemají v centru regulováno parkování
vozidel. Doposud k regulaci nebylo nutno
přistupovat, ale je pravdou, že v centru města
již začíná být s parkováním problém. Situaci
na chvíli napomohlo rozšíření parkoviště
u městské nemocnice, ale i to již mnohdy
bývá plně obsazeno. A tak zřejmě v dohledné
době nastane čas na řešení regulace parková-
ní v centru města. Diskuze nad tématem je
na začátku, kdy dopravní komise připravuje
návrh na řešení této problematiky. Je potřeba
určit, na kterých místech bude parkování re-
gulováno a kde se parkování vozidel regulovat 
nebude. Další otázkou bude, zda budou parko-
vací místa zpoplatněna, která to budou a jaký
bude zvolen způsob zpoplatnění. Je zde také
otázka, v jaký časový okamžik k regulaci při-
stoupit. Nějaký čas samozřejmě zabere také
stanovení potřebného dopravního značení,
jeho projednání s dopravním inspektorátem,
schválení a realizace. 

Takže otázky jsou nastoleny a nastává
období hledání odpovědí. Připravený návrh
budeme samozřejmě před jeho defi nitivním
schválením diskutovat s veřejností. 

Slyšel jsem, že se bude opravovat most 
v Brumově-Bylnici? Chtěl jsem se zeptat,
jaké dopravní omezení tam bude?

Ptají se lidé…
Chtěl bych se zeptat, kdo bude uklí-

zet psí exkrementy na nové cyklostezce 
do Hrádku. Cyklostezka by měla sloužit 
veřejnosti a ne psím potřebám.

Povinnost odstranit psí exkrementy má 
samozřejmě majitel psa. Všichni majitelé 
jsou si toho vědomi, bohužel ne všichni 
tak činí. Město v jarním období provede 
čištění cyklostezky, nicméně tak nemůže
činit nepřetržitě, stejně jako není v silách ani 
městské policie, ani Policie ČR nepřetržitě 
hlídkovat a případně věc sankčně řešit.

Určitě je na nás všech, abychom majitele 
psa, který po svém miláčkovi úklid nepro-
vede, upozornili na jeho povinnosti. Sice to 
také někdy nemusí být příjemné a může se 
nám dostat doporučení, abychom se starali 
sami o sebe. Ale tím, že se nechceme pohy-
bovat mezi psími exkrementy, se přece sami 
o sebe staráme.

Navrhuji zavést placené parkování 
v centru města. Hodinu zadarmo a pak 
platit. Některá auta tam stojí celý den 
a my, když jedeme na nákup, nemáme 
kde zaparkovat.

Oprava mostu v Bylnici bude zahájena 
k 11. 4. 2011 a dojde při ní k úplné uza-
vírce silnice II/495, jejíž správu zajišťuje 
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jedná se 
o příjezdovou silnici ze směru od Slavičína 
po křižovatku v Bylnici. Uzavírka je pláno-
vána na dobu 5 až 6 měsíců. V souvislosti 
s touto uzavírkou je pro automobily do 3,5 
tuny již zajištěna objízdná trasa v Brumo-
vě-Bylnici s pokračováním do Valašských 
Klobouk nebo Sv. Štěpána. 

Co se týká veřejné autobusové dopravy, 
zde je situace komplikovanější, ale bohužel 
nešla řešit jinak než náhradní kombinova-
nou dopravou autobus – vlak. Přestupovými 
místy na vlak budou autobusové zastávky 
u železničních stanic v Popově a Bylnici. 

Zde si cestující budou muset přestoupit 
a využít pro uzavřený úsek železniční pře-
pravu. V současné době je dokončováno 
zpracování jízdního řádu, přičemž je snahou 
co nejméně omezit počet linek, především 
v pracovních dnech. Jakmile budeme mít 
upravený jízdní řád a mapu objízdné trasy 
k dispozici, zveřejníme tyto informace 
na webových stránkách města a v následu-
jícím zpravodaji.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Dokončení ze str. 1
Základní údaje rozpočtu města Slavičín

na rok 2011:
příjmy běžného roku 122 491 tis. Kč,
výdaje běžného roku 149 971 tis. Kč,
saldo příjmů a výdajů -27 480 tis. Kč, 

s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem
hospodaření města z minulých let a přijetím
úvěru ve výši 17 716 tis. Kč, z toho:

krátkodobý překlenovací úvěr 8 000
tis. Kč, dlouhodobý úvěr 9 716 tis. Kč.

Pokud se týká investičních akcí, pak
budeme v roce 2011 pracovat na dokon-
čení projektu rekonstrukce Horákovy vily.
Stavba by měla být hotová v červnu s tím,
že zahájení provozu knihovny je plánováno
na měsíc září.

Zahájena bude realizace projektu „Pro-
tipovodňová opatření a varovný systém
Říka-Vlára-Váh, II. etapa“, v rámci kterého
bude nákladem cca 5,64 mil. Kč (dotace činí
90 %) opraven most a provedeny navazující
úpravy v Nevšové. Dále bude nákladem cca

8,15 mil. Kč (opět dotace 90 %) realizován 
projekt rekonstrukce sběrného dvora odpa-
dů v areálu Služeb města Slavičína. V rámci
projektu bude vystavěna také montovaná 
hala a zakoupena potřebná manipulační 
technika. Zásadním projektem bude revita-
lizace veřejného prostranství před budovou 
radnice a prostoru za Horákovou vilou. Zde 
ještě přesné náklady neznáme, vyplynou 
nám až z připravovaného výběrového řízení
na dodavatele. Dokončen bude také projekt 
revitalizace zámeckého parku.

V rozpočtu je vyčleněna částka 6 mil. Kč 
jako rezerva na fi nancování dalších rozvo-
jových projektů. Které to budou, to vyplyne 
z naší případné úspěšnosti v žádostech 
o dotace. Požádáno máme např. o dotaci 
na zateplení dalších veřejných budov nebo 
na odkanalizování Divnic a Nevšové. Připravo-
vat budeme např. také další žádosti týkající se 
úspor energie (solární kolektor pro městskou 
nemocnici nebo úspory energie ve veřejném 
osvětlení). 

Rozpočet města na rok 2011

Třídění bioodpadu do kompostérů Deratizace

Plně za vlastní finanční prostředky 
budeme letos provádět rekonstrukci ulice 
Ševcovská (1,61 mil. Kč) nebo opravu dláž-
dění cesty na Horním náměstí (600 tis. Kč).

Zahájena bude také rekonstrukce zá-
kladní umělecké školy – v 1. etapě bude 
provedena rekonstrukce střechy a zpevnění
podlahy půdního prostoru (1,8 mil. Kč).
Investovat bychom měli do výměny oken
a dveří v domě č. p. 564-6 ve Slavičíně,
dokončení výměny oken a dveří v MŠ Malé 
Pole, opravy kotelny na radnici a v hasičárně
ve Slavičíně, na řadu by měla přijít výstavba
dětského hřiště Mladotická atd. Nesmíme 
také zapomenout na rozsáhlý projekt teplo-
fi kace sídliště Vlára, který bude realizovat 
BTH Slavičín. 

Takže rok 2011 bude dalším rokem 
poměrně intenzivní investiční činnosti.
V letech dalších můžeme spolu s pomalu
vysychajícími dotačními zdroji EU počítat 
s oslabením investic, což by nám mělo vytvo-
řit prostor pro restrukturalizaci a vytvoření
fi nančních rezerv do dalšího plánovacího
období.  Ing. Jaroslav Končický,

 starosta

Odbor životního prostředí a správy
majetku Městského úřadu ve Slavičíně pro-
vedl v měsíci únoru formou dotazníkového
šetření průzkum zájmu občanů v rodinných
domcích města Slavičína a jeho místních
částí o bezplatný pronájem kompostérů
na bioodpad. Zájem byl poměrně velký –
téměř 400 obyvatel rodinných domků by
rádo touto formou likvidovalo biologicky
rozložitelný odpad a tím snížilo celkový
objem komunálního odpadu.

Na základě tohoto zjištění město Slavičín
požádá o dotaci z prostředků fondu Operač-
ního programu životního prostředí. 

Pokud se podaří dotaci získat, bude
možné z těchto fi nancí zakoupit kompostéry
a následně je občanům bezplatně zapůjčit 
na dobu 5 let.

O výsledku naší žádosti (ve 2. pololetí
t. r.) budeme všechny zájemce informovat.

Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

V březnu tohhoto rokuu bude oddborná fifi rma 
provádět deratizzaci na veeřejných pplochách Sla-
vičína a místních částí. V případě, žee se ve Vaašem 
okolí vyskytují problémy s hlodavcci, můžette se 
obrátit na Městskký úřad Slavičín, odbbor živottního 
prostředí a správvy majetkku, tel. 577 004 8830, 
577 004 832. Kromě pplošně proováděnéé de-
ratizace se potoom pracoovníci zamměří i na tato 
problematická mmísta.  OOdbor ŽPPSM 
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Jízzdaa pood vvvlivem alkkohholu

Dne 6. 1. 2011 byl policií ve Slavičíně
kontrolován řidič osobního vozu zn. Škoda
Superb, který jevil známky podnapilosti.
Řidič bezdůvodně odmítl dechovou zkoušku
a podrobení se lékařskému vyšetření s kon-
trolním odběrem biologického materiálu.
Policie na místě řidiči zadržela řidičský
průkaz a zakázala další jízdu. Za přestupek
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích hrozí podezřelému
zákaz řízení až na dva roky a pokuta ve výši
25 – 50 tis. Kč.

Dne 8. 1. 2011 byl policií ve Slavičíně
kontrolován řidič osobního auta zn. Škoda
Favorit, u kterého bylo zjištěno, že vozidlo
řídil pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška
u řidiče byla pozitivní a následným lékař-
ským vyšetřením a odběrem biologického
materiálu bylo zjištěno, že v době jízdy měl
řidič v krvi nejméně 1,85 ‰ alkoholu. Policie
na místě zadržela podezřelému řidičský prů-
kaz a v současné době již byla věc předána
na Okresní státní zastupitelství ve Zlíně pro
podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za uvedené jednání může
být podezřelý potrestán zákazem řízení,
peněžitým trestem, popřípadě trestem od-
nětí svobody v délce trvání až na jeden rok.

Fyyzickké napppadeníí a vvykkkázání oosoby 
p yzee spoleečnééého obyydllí

Dne 20. 1. 2011 ve Slavičíně napadl 51letý
muž nejprve verbálně a poté i fyzicky svoji
manželku. Z důvodu opakovaného a stup-

ňovaného jednání ze strany podezřelého byly
policií ve věci zahájeny úkony v trestním řízení
pro podezření ze spáchání přečinu týrání
osoby žijící ve společném obydlí, za což může
být podezřelý potrestán odnětím svobody
v délce trvání až osm let. Z důvodu ochra-
ny ohrožené osoby byl podezřelý vykázán
na 10 dnů ze společného obydlí, tato doba
byla na základě žádosti poškozené soudem
prodloužena o 30 dní. V současné době pro-
vádí ve věci šetření Služba kriminální policie
a vyšetřování ve Zlíně.

Výýtržžnoost vvee Fofo barru 
Dne 22. 1. 2011 se dopustil podnapilý 25letý

muž výtržnosti ve Fofo baru ve Slavičíně. Nej-
prve slovně a následně fyzicky napadl dalšího
hosta baru, kterého udeřil skleněnou lahví
do hlavy. Když se mu další hosté baru snažili
zabránit v jeho výtržnostech, došlo k poškoze-
ní stolu a předního krytu na jukeboxu. Policie
ve věci provádí šetření pro přečin výtržnictví,
za což může být podezřelý potrestán odnětím
svobody až na dvě léta.

Doomáácí nássilí
Domov by měl být pro každého místem

bezpečí a jistoty, kde se mu dostává lásky, kde
mu nikdo nijak neubližuje. Co když tomu ale
tak není a domov se stane místem strachu,
hrůzy a nesvobody? 

Co když se člověk opakovaně dostane do si-
tuace, kdy jej někdo v bytě, domě či jiném spo-
lečném obydlí uráží, napadá či jinak omezuje
a tyto útoky se neustále zintenzivňují? V tomto

Policie České republiky informuje

Díky za pomoc pro sirotčince v Libérii

případě jde o domácí násilí a proti němu je
každý občan zákonně chráněn, a každý jeho
pachatel je za takovéto jednání právně posti-
žitelný. V trestním zákoníku § 199 „Týrání
osoby žijící ve společném obydlí“ vymezuje
právně nepřípustné chování osob žijících
ve stejném domě, bytě a jiném druhu obydlí.
Kdo se násilně chová k druhému, může být 
odsouzen až na osm let odnětí svobody. Při
menší intenzitě je možno věc posoudit jako
přestupek § 49 proti občanskému soužití.
Dalším významným krokem v boji proti
domácímu násilí je oprávnění policie, které
umožňuje policistům v případě vyhodnocení
situace okamžitě vykázat pachatele domá-
cího násilí ze společně obývaného bytu či
domu na dobu 10 dnů, přičemž tato doba se
může při spolupráci oběti s intervenčními
centry prodlužovat až na dobu jednoho roku.

Různé projevy domácího násilí lze roz-
dělit do těchto skupin:
1. psychické násilí – nadávky, obviňování,
vyhrožování, vydírání, ponižování, zneva-
žování, podceňování, zastrašování, ničení
oblíbených věcí…
2. fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopá-
ní, rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým
předmětem apod. 
3. sociální násilí – izolace od příbuzných
a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým
chováním odrazovat návštěvníka od dalších
návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV…
4. ekonomické zneužívání – zamezení
přístupu k fi nancím (i vlastním) aj.

Lhostejnost a skrývání domácího násilí
je nejhorší možnou reakcí.

Nprap. Milan Tyleček,
vrchní inspektor

Byť trochu později, chtěl bych se s Vámi
podělit o zážitky a touto formou i poděkovat 
těm, kteří podali pomocnou ruku a připojili
se k pomoci. 

V Libérii, kde jsem 25 měsíců plnil úkoly
příslušníka mezinárodní mírové mise, v okre-
se Nimba, ve městech Yekepa a Ganta, jsou
dva z mnoha sirotčinců, které jsou rozesety
po celé zemi jako důsledek 14 let trvající krvavé
občanské války. Tyto sirotčince jsou přeplněny
dětmi, které nemají žádného z rodičů, někte-
rého z rodičů, nebo rodiče jsou tak chudí, že
by se nemohli o své dítě (často to nejmladší
v řadě) starat. Sirotčinec v Gantě byl založen,
je veden a spravován paní jménem Mummy
Alice, sirotčinec v Yekepa paní Betty Jonnah.

Sirotčince nemají žádnou podporu státu,
vše platí zřizovatelé sirotčince či shánějí po-
moc od sponzorů, mezinárodních organizací,
International Red Cross, Danish Refugee
Council, náboženských sdružení nebo fyzic-
kých osob. 

Od doby mého působení v misi se do této
pomoci zapojili i jednotliví příslušníci mise
OSN v Libérii z týmů v městech Sanniquellie
a Ganta, policejní prezidium PČR, dále ve Sla-

vičíně fi rma paní a pana Vaclových, místní svaz
žen, členové Junáka, klub žen ve Vrběticích
a dalších několik občanů ze Slavičína i okolí.

Poslední zásilka materiální pomoci o hmot-
nosti 23 kilogramů (což je polovina povoleného
osobního nákladu při letu do Libérie) a nějaké
fi nanční částky byla do sirotčinců doručena
a skutečně předána prostřednictvím důvěry-
hodné osoby na konci října 2010. Jednalo se
o školní potřeby, sportovní potřeby, hračky
a oblečení, které musely být velice uvážlivě
rozděleny těm, kteří to opravdu nejvíce po-
třebovali. Během předchozích dodávek děti
z těchto sirotčinců dostaly sportovní dresy,
fotbalové a volejbalové míče, školní batůžky,
ručníky, baterky, psací potřeby… Pro některé
děti bylo neuvěřitelné štěstí, že se staly ma-
jiteli své vlastní aktovky nebo ručníku, pera
do školy, o které se s nikým nemusí dělit. Ra-
dost ve tvářích dětí, ta se nedá popsat – široké
úsměvy bílých zubů, malé černé hlavy tulící
se ke svým novým plyšákům, hrdé postoje
s novými aktovkami na zádech a pózování
před objektivem fotoaparátu – moje radost,
že „bílí lidé“ splnili svůj slib. Ještě teď mi zní
z poslední osobní návštěvy v uších radostné

volání dětí „white ma´, white ma´, thank 
ya-o!“ a v dálce doznívá mnohohlasý zpěv
černošské modlitby jako poděkování a nad 
tím vším zapadá za horu Nimba velké červené 
africké slunce, které dennodenně shlíží na své 
pouti na tento kontinent plný bolesti a bídy. 

Děkuji upřímně všem, kteří se zapojili a po-
mohli, ať dlouhodobě nebo jen jednorázově, 
a doufám, že v budoucnu bude možnost tuto 
akci zopakovat. Tomáš Kubů
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Dárcům krve

ADRA – DÍKY

Lidská krev je i při stávajícím technic-
kém pokroku nenahraditelnou tekutinou. 
Vědci sice už dosáhli dílčího pokroku při 
výrobě umělé krve, ale pořád se ještě jedná 
o hudbu budoucnosti. Dárci krve dnes 
a denně pomáhají tuto tekutinu zajišťo-
vat a nezištně tak pomáhají zachraňovat 
lidské životy.

Český červený kříž uděluje medaile 
prof. MUDr. J. Jánského těm, kteří dosáhli 
určitého počtu bezpříspěvkových odběrů 
krve. V uplynulých dnech jsme obdrželi 
sdělení Českého červeného kříže o tom, 
že 40 bezpříspěvkových odběrů absolvo-
val a držitelem Zlaté Jánského plakety se 
stal i náš občan pan Radek Rak, Dlouhá 
629, Slavičín. 

Upřímně mu za jeho humánní počínání 
děkujeme a přejeme hodně zdraví, bez 
kterého by nemohl v dárcovství pokračo-
vat. Díky patří také všem ostatním, kteří 
kdy v životě krev darovali, nebo darují. 
A ty, kteří o dárcovství krve uvažují, by 
jistě kdokoliv z dárců podpořil s tím, že 
se opravdu není čeho bát. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Místní dobrovolní 
spolupracovníci hu-
manitární organizace 
ADRA ze Slavičína 
a Valašských Klobouk 

děkují všem, kdo se zapojili do sběru sta-
rých autolékárniček na podporu zdravot-
nického zařízení v keňském Itibo.

Prrogrramm MMMC Slavvičínn nna březeeen

Út 1. 3. 10 hod. Čtenářem od batolete
St 2. 3. 9 – 12, 13 – 16 hod. Líčení, mani-

kúra a poradenství
Čt 3. 3. 10 hod. Pohybové hrátky
 Po 7. 3. 10 hod. Hry pro všestranný

rozvoj dítěte
Út 8. 3. 10 hod. Básničky s pohybem
St 9. 3. 10 hod. Hudební miniškolička

15.30 hod. Angličtina hravou formou
Čt 10. 3. 10 hod. Zvídálek

15 hod. Zumba pro maminky
Po 14. 3. 9.00 – 12.00 hod. Hrajeme si

s razítky
Út 15. 3. 10 hod. Tanečky
St 16. 3. 10 hod. Tvořílek
Čt 17. 3. Návštěva z Dubnice nad Váhom
Po 21. 3. 10.00 hod. Hrajeme si s mo-

delínou
Út 22. 3. 10 hod. Doktorská pohádka
St 23. 3. 10 hod. Kreativní dílna pro

maminky
15.30 hod. Angličtina hravou formou

Čt 24. 3. 10 hod. Pohybové hrátky
15 hod. Zumba pro maminky

Po 28. 3. 10 hod. Cvičení na míčích
Út 29. 3. 10 hod. Básničky s pohybem

9 – 12, 13 – 16 hod. Poradenství „krok
k zaměstnání“

St 30. 3. 10.00 Hrajeme si s těstovinami
15 hod. Tvořílek

Čt 31. 3. 10 hod. Hudební miniškolička
Volná herna:
Po, Út 9 – 12, St 9 – 12, 13 – 17, Čt 9 – 12,
13 –16
Cvičení pro těhotné:
každou středu od 16 hod.
Více informací:
http://mc.slavicin.org/, info@mc.slavicin.org

MC Slavičín ve spolupráci s Nadací Jana 
Pivečky nabízí od dubna osobám na mateř-
ské a rodičovské dovolené vzdělávací kurzy 
v prostorách MC: 
Základy práce s PC
Práce s PC pro pokročilé
Práce s internetem
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru
Hlídání dětí je zajištěno.
Více informací na tel.: 732 343 379, nebo 
osobně v sídle MC Slavičín v ZŠ Vlára

Poradenství na míru 
Síť mateřskýých cennter v rámmci proojektu 

Krok k zaměstnnání odsstartovalaa v listoopadu 
2010 poradensství v mmateřskýcch centrech 
pro rodiče pečuující o děti ve věkku do 115 let, 
a to především pro maatky či ottce plánnující 
po mateřské nnebo roodičovskké dovoolené 
návrat do zaměěstnání. 

K základnímmu obsaahu konzzultací patří 
rozpoznávání osobnícch a kvaalifi kaččních 
předpokladů kllientek ppro volbuu vhoddného 
povolání, přípaadně vhhodné reekvalifi kace, 
poradenství – kde hledaat práci, jak se přřipra-
vit na přijímacíí pohovor a takéé konzuultace 
konkrétních prooblémů aa otázek jjednotliivých 
klientek.

ýPoradenstvví se buude konnat v úúterý 
29. 3. 2011 od 9 do 166 hod. i vv našemm ma-
teřském centruu. Neváhhejte využžít možžnosti 
individuálníchh konzuultací a pporadeenství 
ZDARMA na téma Jak sse vrátit nna trh ppráce!

Přihlášky: 737 343 474, info@mc.slavicin.org
Kontaktní údaje – tel.: 731 870 221
Web: http://mc.slavicin.org/
e-mail: info@mc.slavicin.org

Mateřské centrum Slavičín

Nabízíme zdarma pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na Horním náměstí č. p. 111: 
 Volný přístup na počítače s připojením
na internet: 
Po, St do 18.00 hodin,
Út do 14.00 hodin 
Čt, Pá do 16.00 hodin

Je možné využít asistenci pracovníka,
který 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.

 Aktuálně plánované kurzy s předpokla-
dem otevření v březnu nebo dubnu 2011
podle počtu zájemců: 

Základy práce na PC
Práce na PC pro pokročilé
Jednoduché a podvojné účetnictví

Stále je několik volných míst v kurzu
Domácí ošetřovatelská péče (DOP),vhodném
pro osoby, které se starají o nemocnou či
handicapovanou osobu v domácím prostře-
dí a potřebují získat potřebné informace
a dovednosti. 

 Průběžně se zájemci mohou hlásit i do
dalších vzdělávacích a řemeslných kurzů:
Práce s programem PowerPoint
 Tvorba webových stránek včetně grafi cké-
ho designu (i pro mládež od 10 let) 
Práce s internetem
Práce s multimédii na PC
Domácí ošetřovatelská péče 2
Základy keramické tvorby
Drátkování 

Pletení z papíru
Informovat a hlásit se můžete osobně 

v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese Horní 
nám. č. p. 111 nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Každou středu od 16 hodin můžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat DÍLNU INSPIRACE.

 Plán aktivit v dílně na březen 2011:
 2. 3. MALOVÁNÍ VAJÍČEK VOSKEM
 9. 3. a 16. 3. VÝROBA ZVÍŘÁTEK ZE 
SENA (slepička, zajíček)
23. 3. a 30. 3. DRÁTKOVÁNÍ

Bližší informace k aktivitám dílny získáte 
na telefonním čísle 777 913 782.

Informace Vzdělávacího střediska

patří díky
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Výýměěnnný pppobyt žákůů 
p g g p ýa peddaggogůůů partnnersskýýých škool
Ve dnech od 21. do 25. února se uskuteč-

nilo již druhé setkání studentů naší školy
a partnerské školy SOU strojárske a elek-
trotechnické Dubnica nad Váhom. Týdenní
výměnná stáž realizovaná v rámci projektu
Prohloubení přípravy žáků strojírenských
oborů na jejich budoucí povolání spolu-
prací s partnerskou školou byla zaměřena
na spolupráci v oblasti obsluhy CNC stroje
a programování.

Žáci oboru Mechanik nastavovač, včet-
ně pedagogických pracovníků vyučujících
v této oblasti, měli možnost seznámit se
nejen s vlastní obsluhou stroje, ale i s tvorbou
modelů, programů jednoduchých součástí,
generováním NC kódů i praktickým zhoto-
vováním součástí. 

Hlavním cílem projektu je prohloubení 
současné spolupráce v oblasti vzdělávání
a podpora zvyšování kalifi kace pracovní síly
přizpůsobením teoretické i praktické výuky
aktuálním potřebám trhu práce. Nedílnou
součástí se stalo i sportovní utkání v kopané
a prohlídka města Slavičín.
 Hlavní aktivity projektu:
 Rekonstrukce elektrických rozvodů
a osvětlení pro CNC pracoviště
Pořízení kompresorové stanice a rozvod
stlačeného vzduchu pro CNC pracoviště 
Pořízení CNC soustruhu, nástrojů, nářadí
a měřicího zařízení pro potřeby obsluhy
CNC stroje
Školení pedagogických pracovníků
na obsluhu CNC stroje 
Příprava podkladů a tvorba vzdělávacího
DVD
Pracovně-společenská setkání pedagogů
partnerských škol

Střední odborná škola SlavičínSSSS

Výměnné studijní pobyty žáků partner-
ských škol
Sportovně-kulturní setkání žáků a peda-
gogů partnerských škol 
Pořízení pásové pily pro přípravu materiálu
 Pořízení 13 ks PC, OS Windows, MS Offi ce,
NOD32, tiskárna, scanner pro výuku
Pořízení SW SolidCAM pro rozšíření výuky
programování CNC strojů
 Školení pedagogických pracovníků na pro-
gramování CNC stroje
Tvorba učebnice

Sooutěěž o nnnejrychhlejšíhho robbbota naa-
páájennéhho solárnnímmi ffotovooltaickýý-

ymii čláánkky
Žáci naší školy se v lednu zúčastnili soutěže

v rámci Programu Napájení sluncem 2011
o nejrychlejšího robota napájeného solárními
fotovoltaickými články, kterou pořádá Kated-
ra měřicí a řídicí techniky VŠB-Technické
univerzity Ostrava.

Úkolem vlastní vyhlášené soutěže, která
proběhla v Nové sportovní hale VŠB TUO,
bylo vytvořit bezobslužný mobilní prostředek
poháněný elektromotorem napájeným pouze
solárními fotovoltaickými články. Šlo o vytvo-
ření robota s co nejnižší spotřebou energie.
Žáci museli navrhnout a sestavit tento model
tak, aby projel osvětlený soutěžní úsek v co
nejkratším čase. 

Za SOŠ Slavičín se soutěže zúčastnili
žáci druhého ročníku oboru Elektrikář,
kteří sestrojili dva roboty. Nepodařilo se jim
sice probojovat do první bodované desítky,
což vzhledem ke 140 účastníkům soutěže
bylo velmi obtížné, přesto si odnesli cennou
zkušenost.

Cílem akce bylo aktivizovat zájem stře-
doškolské mládeže o studium technických

oborů. Žáci se aktivní formou seznámili 
s problematikou využití obnovitelných a al-
ternativních zdrojů a jejich možnou aplikací. 

Ing. František Žák 

Lyyžařřskýý kuuurz
Ve dnech 21. – 25. února proběhl lyžař-

ský kurz pro žáky prvních ročníků v Horní 
Bečvě. Toto středisko se nachází uprostřed 
Beskyd a je obklopeno několika lyžařskými 
svahy. Výcvik carvingového lyžování probíhal 
na svahu Solisko a na uměle zasněžovaném
svahu Rališka. Žáci zde mohli využít několik 
vleků a svahů, jak pro začínající lyžaře, tak 
pro pokročilé. Žáci byli na výcvik rozděleni 
do tří družstev, a to na dvě družstva sjezdové-
ho lyžování a jedno na snowboard. Všechna
družstva vedli vyškolení instruktoři.

Mgr. Jana Kubíčková

Prropoojení oodbornééhoo škkkolství sss praxíí

V rámci plnění jednotlivých cílů projektu 
„Propojení odborného školství s praxí“ se naše 
škola zapojila do programu „Další vzdělávání 
pedagogů“ – tj. školení šesti vybraných kom-
petencí a workshopy s nácvikem přenosu 
každé kompetence na žáky. Nositelem pro-
jektu je Střední průmyslová škola Uherský 
Brod a je realizován ve spolupráci se Zlín-
ským krajem. Projekt je zaměřen na rozvoj 
profesních znalostí a klíčových kompetencí 
pedagogů odborných předmětů a odborné-
ho výcviku. Rozvoj kompetencí odborných 
pedagogických pracovníků je nezbytným 
podpůrným prostředkem pro efektivní za-
vádění kurikulární reformy do vzdělávací 
praxe ve středních školách. Trénink rozvoje 
klíčových kompetencí pedagogů, v němž bude 
převažovat zážitková forma a zkušenostní 
výcvik, umožní pedagogům ověřit si moderní 
výukové metody, formy a postupy, pochopit 
jejich princip a využít je tak efektivně přímo 
ve výuce odborných předmětů. 

První semináře zaměřené na rozvoj kom-
petencí k efektivní komunikaci a kooperaci 
absolvovali čtyři vybraní pedagogičtí pracov-
níci již v měsíci listopadu a únoru, zbývající 
semináře k rozvoji kompetencí k podnika-
vosti, řešení problémů, celoživotnímu učení, 
k objevování a orientaci v informacích, budou 
probíhat postupně až do ledna roku 2012. 

Ing. Lidmila Zezulková
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íŠIC poo rooce ddostaloo výýbooorné vysssvědčenní 

Je tomu již přesně rok, kdy jsme dovršili
dlouhodobé přípravné práce a s velkým
očekáváním jsme slavnostně otevírali pro
naše žáky a učitele prostory multifunkčního
Školního informačního centra díky realizaci
projektu EU „Moderní knihovnou k efektivní
výuce a čtenářské gramotnosti“. 

O tom, že je projekt úspěšný, svědčí hlavně
velký zájem žáků. Naše škola byla také zařa-
zena mezi 18 škol z celé republiky, jejichž
prezentace na webovém portále Centrum pro
školní knihovny/Galerie školních knihoven
může sloužit jako inspirace pro jiná vzdělá-
vací zařízení. 

Anketou s názvem „ŠIC a já“ jsme chtěli
konkrétněji zjistit spokojenost žáků s roční
činností centra, získat další podněty a nápady
na různé besedy či soutěže. Také nás zajímaly
připomínky k vylepšení těchto prostor a k vy-
bavení knižního fondu. A jak to dopadlo? Vše
na výbornou!

Žáci velmi ocenili jak možnost přístupu
k PC a internetu, tak pestrý, průběžně obnovo-
vaný knižní fond a především množství ency-
klopedií. Byli jsme pochváleni za vědomostní,
literární a výtvarné soutěže, které každý
měsíc vyhlašujeme. Velmi nás potěšilo kladné
hodnocení výzdoby centra, aktualizovaných
nástěnek a přímo nás, pracovnic ŠICu, a to
za pomoc a ochotu při vyhledávání potřeb-
ných informací i za vstřícnost při komunikaci
s žáky. Protože je centrum otevřeno každý den
před vyučováním, o velké přestávce i odpo-
ledne, stalo se jedním z nejvyhledávanějších
míst ve škole, což nás velmi těší a motivuje
k další práci.  Mgr. Hana Majeriková

Mgr. Adriana Maňasová

Lyyžařřskýý výýýcvikovvý kkurzzz – Soláááň 
Ve dnech 23. – 28. 1. 2011 se zúčastnilo

41 žáků sedmého ročníku lyžařského kurzu
v krásném prostředí Beskyd na Soláni. Hezké

ubytování, dobrá strava, upravený
svah s dostatkem umělého sněhu,
každodenní lyžování, zkušení in-
struktoři – to vše zaručovalo zdárný
průběh. A opravdu – týden utekl jako
voda, některým se ani nechtělo domů.

Dobří lyžaři si bezvadně zajezdili,
zdokonalovali své dovednosti. Slabší
si po padavých začátcích dokázali,
že lyžování je krásný sport a dá se
opravdu naučit. Večerní přednáš-
ky zase rozšířily obzor týkající se
výzbroje a výstroje, carvingových
oblouků, základů první pomoci.
Dostatek volného času byl využit 
ke společenským hrám, návštěvám
kamarádů a pochopitelně k „blbnu-
tí“. A závěrečné závody ve slalomu

a diskotéka – PARÁDA!!
Škoda, že to tak rychle uběhlo, krásné

vzpomínky ale zůstanou… 
Rostislav Gorecký

Matemaatickkké úspěěchyy 
Naši páťáci a deváťáci nám dělají radost.

Zúčastnili se ve Zlíně okresního kola Mate-
matické olympiády. Jak dopadli?

Gabriela Šmotková z 5. A a Magdalena He-
lísková z 5. B se staly úspěšnými řešitelkami.
David Hyžík z 9. C se umístil na krásném 11.
místě z 24 soutěžících. 

O týden později jeli žáci pátých tříd
do Valašských Klobouk na okresní kolo v Py-
thagoriádě. I odtud jsme přivezli dva úspěšné
řešitele. Velikou radost nám udělala Kamila
Bačová z 5. B, která se umístila na 3. místě
a Tomáš Černík z 5. A na 7. místě.

Soutěžícím děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy.  Mgr. Daniela Štokmanová

Poozvááníí k nnávštěvvě šškolly
Zveme všechny rodiče našich žáků, pří-

znivce školy i všechny ty, kteří chtějí okusit 
atmosféru školního života na další Návštěvní
den.

Dveře tříd 1. – 4. ročníku a odborných
učeben v budově I. stupně, v nichž bude pro-
bíhat výuka, budou zájemcům otevřeny dne
23. března 2011 v čase od 7.45 do 10.30 hodin.

Přijměte naše pozvání a využijte volného
přístupu do výuky v kterékoli třídě. Budete
mít možnost prohlédnout si zázemí školy
s jejím moderním vybavením a více se dovědět 
o podmínkách vyučování na I. stupni. 

Na Vaši návštěvu se těší paní učitelky a žáci
I. stupně.  Mgr. Jana Pinďáková

Pooliciistaa je náš kaamaaráddd
Takový byl název besedy, kterou pro naše

druháky připravily pracovnice Policie ČR ze
Zlína v rámci preventivních aktivit. Děti se
zajímavou a poutavou formou dozvěděly, jaká
je práce policistů, a že se na ně mohou kdykoliv
obrátit. Žáci 5. ročníku si na besedě s názvem

Bezpečný internet popovídali o úskalích jeho
používání a o tom, jak minimalizovat rizika.
Osmáci mluvili o trestné činnosti mládeže.
Ujasnili si pojmy jako mladistvý, trestný čin, 
přestupek a další.

Všechny besedy měly společnou příjem-
nou a uvolněnou atmosféru, ve které účastníci 
získali nové a důležité informace, seznámili se 
s pravdivými příběhy a byly jim zodpovězeny 
jejich zvídavé otázky. Určitě přispěly k tomu, 
aby se naši žáci dokázali snáz orientovat 
v nepředvídaných situacích a uvědomovali 
si vlastní zodpovědnost.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Prrojekt Holoocaust – ttragggické osssudy
V současné době pozorujeme, že ve spo-

lečnosti, zvláště mezi mladými lidmi, sílí 
extremistické názory a násilí. Je nutné, aby 
dnešní mladá generace věděla, co v historii 
toto bezpráví lidstvu přineslo. Proto se žáci 
9. ročníku zapojili do projektu Holocaust – 
tragické osudy. V první, dějepisné části se 
seznámili s historickými fakty, zhlédli do-
kumentární fi lm – zpověď žen, které přežily 
holocaust a vrátily se poznamenané a bez 
rodin z koncentračních táborů. Poté si žáci 
vyslechli vzpomínky pamětníků na osudy 
několika židovských rodin, které žily ve Sla-
vičíně na počátku 20. století a mnozí našli
také smrt v koncentračních táborech v Tere-
zíně a Osvětimi. V rámci českého jazyka si 
holocaust nejprve připomněli fi lmem Romana 
Polanského Pianista. Podle následného hod-
nocení fi lmu a povídání si o hrůzách 2. světové 
války lze říct, že na ně tento emotivní fi lm 
velmi zapůsobil. Poté proběhla v jednotlivých 
třídách prezentace projektů, které si žáci 
ve dvojicích, ale i samostatně během tří týdnů 
připravovali. Vždy si vybrali jednoho autora, 
který psal o tématu holocaust či druhá světová 
válka, zjistili důležité údaje ze života autora, 
všimli si jeho literární tvorby a pak rozebrali 
jedno dílo vztahující se k dané tematice. Ně-
kdy seznámili své spolužáky přímo s určitými 
ukázkami díla. Na závěr celého projektu se 
žáci pokusili napsat úvahu s názvem – Rasis-
mus v době 2. světové války a dnes.

Jednotlivé prezentace budou následně 
bodovány a vyhodnoceny a nejúspěšnější 
tvůrci projektu oceněni. Nutno říci, že se
mnozí nad tímto tématem opravdu vážně
zamysleli a doufejme, že si z něj do života 
vzali ponaučení.

Mgr. Naděžda Zemánková

ZŠ Malé Pole pořádá 
pro děti ze Slavičína a okolí 

TRADIČNÍ DĚTSKÝ 
KARNEVAL

v neděli 6. 3. 2011 od 14 hodin. 
V sále Sokolovny Vás čeká zábavné
 odpoledne plné her, soutěží a tance. 

            Hraje DJ Jára Macejko.
                   Srdečně zvou  pořadatelé.          
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Akktivvityy škoooly
 Ve dnech 10. – 15. ledna 2011 se zúčastnili
studenti tříd sekundy, kvinty a G-1 lyžař-
ského kurzu v areálu Kasárna - Javorníky. 
Dne 17. ledna proběhlo zasedání Školské
rady. 
Studentka Eliška Hercová z třídy kvarty
reprezentovala naši školu na dvou okresních
kolech olympiád, a to 26. ledna na matema-
tické olympiádě, kde se umístila na 10. místě

jako úspěšný řešitel úkolů, a dne 2. února
na olympiádě dějepisné, kde obsadila krás-
né 5. místo ze 44 účastníků, čímž postupuje
do krajského kola. 
Dne 4. února se konal Studentský ples.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho
organizaci.
V průběhu měsíce ledna a února proběhla
na gymnáziu školní kola konverzačních sou-
těží v jazyce českém, německém, anglickém
a francouzském. Ti nejúspěšnější nás budou
reprezentovat v kolech okresních, ve fran-
couzštině přímo v krajském kole. 
Dne 8. února se konalo okresní kolo konver-
zační soutěže v jazyce německém na Gymná-
ziu ve Valašských Kloboukách, kde naši školu
reprezentovala Dana Končická z třídy sexty.
Dne 11. února navštívili studenti tříd G-1
a G-2 v Kongresovém centru ve Zlíně výchovný
koncert s názvem „Od klasiky k jazzu a stepu“
v podání Českého saxofonového kvarteta.
Dne 23. února proběhl na gymnáziu Den
otevřených dveří pro zájemce o studium
v prvních ročnících.
Během měsíce února zahráli členové
dramatického kroužku pod vedením paní
profesorky Černíčkové divadelní představení

„Doktorská pohádka“ od Karla Čapka žákům
mateřských škol na Vláře a na Malém Poli.

Bc. Marie Stejskalová

Lyyžařřskký kuuurz
Když jsme se dozvěděli, že máme jet 

na lyžařský kurz, měli jsme smíšené pocity.
Radost se mísila s obavami. Těšili jsme se
na krásné prostředí hor a na dobrodružství,
které společně prožijeme. Někteří z nás měli
obavy, jestli se vůbec za pouhých pět dní
naučí lyžovat. Zdatnější z nás prokazovali
svůj um na velkém svahu. Ti, co neuměli,
nebo uměli jen málo lyžovat, vyjeli poprvé
na svah s panem profesorem Kubišem. Pro-
kázalo se to, co se o něm traduje, že udělá
i z nešiky dobrého lyžaře.

Po prvních dvou dnech se i ti méně
zdatní rozjeli a pěknými obloučky brázdili
sjezdovku. I přes nepřízeň počasí se pobyt 
opravdu vydařil. V krásném horském pro-
středí, v moderně a nově zařízeném hotelu
s pestrou a vydatnou stravou neměl pobyt 
chybu. Všem se na kurzu moc líbilo. Hlavní
zásluhu na tom měli páni profesoři Kubiš,
Kutra, Mikulčík a Rohlena. Nyní už vyhlíží-
me na internetu nějakou černou sjezdovku.
Jsme prostě noví lidé – lyžaři. 

Pavel Sova, student sekundy

Gymnázium Jana Pivečky

Slavičínský čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína 

GG
Innformmaace pppro zájjemmcee o studiium:

Přihlášky kee studiu jsou k dispozicci pří-
mo na gymnáziiu, nebo je také nnalezneete na 
www.gjpslaviciin.cz v ssekci Pro uchazeče. 

Vyplněné tiiskopisyy je nutnno odevvzdat 
nejpozději do 115. březnna 2011. 

Prosíme, abby uchaazeči naa přihllášky 
ke studiu vyplnnili kóddy podle  vybraného 
studijního oborru:
Pro žáky z 99. tříd gyymnáziumm čtyřlleté –
7941K41 gymnázium
Pro žáky z 5.. tříd gymmnáziumm osmilleté –
7941K81 gymnázium

Přřihlaastte seee včas
Venku sice ještě vládne zima, ale u nás

jsme již myšlenkami v létě. V tomto čísle
vám představujeme větší díl nabídky našich
aktivit na období hlavních, letních prázdnin:
desetidenní letní tábor v horském hotelu
Martiňák, v termínu 1. – 10. 7. 2011
příměstský týdenní tábor s tématickým
zaměřením, v termínu 11. – 15. 7. 2011
příměstský týdenní tábor se všeobecným
zaměřením, v termínu 18. – 22. 7. 2011
příměstský týdenní tábor se sportovním
a tábornickým zaměřením, v termínu
1. – 5. 8. 2011
příměstský týdenní tábor se zaměřením
na PC, v termínu 22. – 26. 8. 2011

Zbývající část nabídky najdete v dalším
čísle Slavičínského zpravodaje.

Kromě letních aktivit připravujeme v nej-
bližší době například zájezd do Golden apple 
Zlín – Gulliverovy cesty ve 3D, zájezd na Laser 
game Zlín, zájezd na plavání do Luhačovic…

Zabýváme se také průběžně psaním 
projektů, žádostí o dotace s cílem obohatit 
činnost DDM. 

Odpověď na častou otázku rodičů, zda je 
možné se přihlásit do zájmových kroužků, kte-
ré již běží od počátku školního roku je: ANO.

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Poozvááníí na Slavičíínskkéhhho Šikullu
Letošní rok se již pojedenácté, v tradič-

ním termínu 25. a 26. března, bude konat 
malý modelářský svátek – setkání modelářů 
z Moravy, Čech i Slovenska, soutěžní výsta-

va plastikových, papírových i dřevěných
modelů – Slavičínský Šikula. Stejně jako
vloni, převzal i letos nad celou akcí záštitu
Svaz letců ČR.

K vidění budou modely vojenské i civilní
techniky, letadel a staveb všech měřítek.
Bohatá bude i nabídka doprovodných pro-
gramů. Majitelé rádiem řízených modelů
aut předvedou opět svoji kolekci staveb-
ních strojů v akci, stejně jako modeláři
z Luhačovic své kolejiště. Živo bude jistě
také u vystavených zbraní. Svoji expozici
předvede i VTÚVM Slavičín. V neděli, mezi
11. a 12. hodinou dopolední, pak celá soutěž
vyvrcholí vyhlášením oceněných modelářů.

Srdečně zveme nejen všechny rodiče
a přátelé modelářů našich zájmových krouž-
ků při DDM, ale i širokou veřejnost ke zhléd-
nutí ukázky lidské práce a trpělivosti. 

Ing. Martin Procházka, ředitel soutěže,
Tomáš Hájek,

vedoucí modelářského kroužku

Milé dámy, téměř všechny si každý
rok dáváme předsevzetí, že do svého ži-
vota přidáme více sportu či pohybu, ale
jen málokterá z nás to skutečně udělá.
Tak to letos zkusme dodržet a pojďme
na to! Jak? 

Vytvořte čtyřčlenná družstva (možnost 
jednoho náhradníka), vezměte s sebou
sportovní oblečení a obutí do haly, dobrou
náladu, kamarády, kolegy z práce, rodinu,
chuť si zasportovat a pobavit se. 

Čtyřboj obsahuje:kuželky, vybíjenou,  hod 
na koš, střelbu na branku

Kdy: 16. 4. 2011 od 14 hodin (prezence 
účastníků a rozlosování od 13.30 hod.)

Kde: Sportovní hala a kuželna ve Slavičíně 
Pro koho: pro čtyřčlenná družstva žen 

od 18 do 99 let (místní i přespolní fi rmy, 
organizace a spolky nebo jakkoliv sestavená 
družstva)

Bližší info: Nadace Jana Pivečky Sla-
vičín, tel.: 577 342 822, 739 095 315, 

njp@pivecka.cz, Dům dětí a mládeže Slavi-
čín, tel.: 577 341 921, kdmslav@zlinedu.cz.

Hlásit se můžete do 15. dubna ve výše
uvedených organizacích osobně, telefonic-
ky nebo e-mailem.

Vstup volný, občerstvení pro soutěžící
i pro návštěvníky zajištěno

Těší se na Vás pořadatelé:
TJ SOKOL Slavičín,

Nadace Jana Pivečky,
Dům dětí a mládeže Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
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SK Jerevan Slavičín je krajským přeborníkem 

Další cenný úspěch si připsali do své
sbírky hráči slavičínského Jerevanu, když
postoupili do futsalové DIVIZE. Poslední
turnaj Krajské ligy odehrál slavičínský SK
Jerevan již ve víru oslav. Tři kola před závěrem
bylo totiž o postupujícím do futsalové divize
rozhodnuto a na palubovce pěkné sportovní
haly v Bystřici pod Hostýnem si borci Jerevanu
uvolněně zahráli ve všech utkáních a jediný
úkol – ANI JEDNOU NEPROHRÁT V CELÉ
SOUTĚŽI – taky nakonec do puntíku splnili.

Svým prvním dvěma soupeřům z Kromě-
říže a Zlína nasázeli Valaši po šesti brankách,
když se střelecky prosadil nevídanou kano-
nádou Michal Ocelík. Remízu v posledním
zápase s Otrokovicemi však zachránil Miki
Both v posledních sekundách zápasu za cenu
červené karty – za hru rukou, ale další gól
soupeř už nestihl dát! V brance Slavičanů 
totiž v posledních dvou utkáních nastoupil
Filip Macek, naopak brankář Gregušiak se
úspěšně uvedl v útoku a dvakrát se zapsal
do střelecké tabulky.

Pak už přišly na řadu oslavy – předání
poháru vítězům z rukou předsedy klubu
Miloše Sláčíka a také místopředsedy FIFA
futsalu Pavla Czeneho. Po nezbytném foce-
ní a stříkání šampaňského proběhl přesun
do hrádeckého Sportbaru, kde bylo provedeno
slavnostní ukončení sezony.

Z celkového počtu 22
zápasů v Krajské lize jich
hráči Jerevanu 18 vyhráli,
pouze čtyřikrát remizovali
a dosáhli celkového skóre
91 : 25, což svědčí o skvělé
střelecké potenci týmu. Nej-
lepším střelcem se stal Petr
Švach před Miki Bothem
a Michalem Ocelíkem. Na-
víc Jerevan dokázal vyhrát 
i soutěž slušnosti Zlínské
krajské ligy.

Slavičané se tak mohou
pyšnit názvem Krajský přeborník a úspěch
je o to cennější, že byl dosažen se značně
omlazeným kádrem a v průběhu sezony se
Valaši museli několikrát obejít bez svých
největších opor Petra Švacha, Jožky Hnaníčka
nebo Filipa Macka.

Trenérům se podařilo do týmu zabudovat 
několik osmnáctiletých hráčů jako Sochoru,
Gregušiaka, Fojtíka, Šálu, Goldbacha nebo
Pekárka, ale ti všichni mají futsalovou bu-
doucnost ještě před sebou. Velmi dobrým
tahem bylo angažování štítenského kanonýra
Tomáše Lišky, který se ihned zařadil mezi
tahouny mužstva. Herně vyzráli i futsalisté ze
zkušenostmi z MS klubů v sibiřském Jakutsku
jako M. Ocelík, T. Zoubek nebo Lukáš Kose-
ček. Když k nim přidáme zkušenosti M. Botha,
R. Tyla nebo T. Švacha, tak nám vychází velmi
slušný futsalový celek, který se určitě ve vyšší
soutěži neztratí. Pro vedení klubu však bude
prvořadým úkolem v tuto chvíli zajistit fi nance
na futsalou DIVIZI, která se hraje především
na Ostravsku a Olomoucku, futsaloví fanoušci
ve Slavičíně by však mohli opět po letech vidět 
Jerevan v domácím prostředí.
Branky: Gregušiak L., Koseček P. a Macek F.
Sestava JEREVANU: Gregušiak - C, Macek
F. - Švach T., Both M., Fojtík Br., Trllo Z., Soja
R., Pekárek J., Šála L., Koseček L., Koseček
P. a Sochora D. Petr Koseček

28. ročník Štěpánského turnaje je již mi-
nulostí a nelze ho nazvat jinak než turnajem
s nástupem nové generace.

V mnoha týmech se objevilo mnoho talen-
tovaných mladíků, kteří ze sestavy pomaličku
vytlačují dnešní čtyřicátníky a padesátníky,
pro které je už víceméně určen jen turnaj veli-
konoční, kde se setkávají se svými vrstevníky.

Nedělní turnaj se stal i pohřebištěm favori-
tů, kdy mužstvo Kovaříků s fotbalistou FC Slo-
vácko Alešem Urbánkem vůbec nepostoupilo
ze základní skupiny, a v obou semifi nálových
duelech jasně dominovaly celky z B skupiny.

V penaltovém rozstřelu o třetí místo byli
šťastnější borci pořádajících Paneláků, za něž
nastoupil i fotbalista zlínské Tescomy Petr
Švach. Velký návrat na hrací plochu zažil
v dresu TVD futsalista Ivo Světlík a obhájce
prvenství nakonec skončil na čtvrté příčce.

Finálový zápas přinesl velmi kvalitní
souboj dvou vyspělých týmů, když Hugoni
doplatili na neúčast brankáře v turnaji. Celek
Závady je však zaslouženým vítězem, po dlou-
hých šestnácti letech se v Hrádku dočkali
vítězství. Mužstvo táhli především brumovský
Ondra Školník s hráčem Jerevanu Michalem
Ocelíkem a zdatně jim sekundovali Pavel
Prešnajdr s brankářem Michalem Baklíkem.
V dresu poražených Hugonů hráli prim Jožka
Hnaníček, nejlepšími hráči turnaje byli Tomáš
Liška a Lukáš Koseček, kteří dohromady
nasázeli soupeřům 16 branek.

Další, již 29. ročník pořádá Závada tým
a hrát se bude ve slavičínské sportovní hale
opět ve stejném termínu.
Nejlepší hráč: Tomáš Liška (Hugoni)
Nejlepší střelec: Michal Ocelík (Závada)
Nejlepší brankář: Michal Baklík (Závada)

Hrádecká Závada vyhrála Štěpánský turnaj 

 20. 3. Slaviičín – NNevšová –– Petrůůvka 
– Luhačovice
 27. 3. Slaviičín – TTatarka –– Lipovvá – 
Slavičín
 3. 4. Bojkovvice – Ruudimov –– Slaviččín
 10. 4. Val. Klloboukyy – Lačnovv – Smolina 
– Val. Kloboukky
 17. 4. Slavičín – Haluuzice – Vllachoviice –
Bohuslavice
 23. 4. Pitínsský škrppál
Bližší a aktuálnní informmace k jeednotlivvým
vycházkám nalleznete nna turisticcké vývěěsce 
autobusové zaastávky uu radnicee.

Orel jednota Slavičín hledá 
zájemce o hru BADMINTON, 

kteří by se tomuto populárnímu sportu 
chtěli věnovat pod hlavičkou Orla.

Další informace:
e-mail: orel.slavicin@seznam.cz

tel.: 605 361 568

OREL JEDNOTA SLAVIČÍN
pořádá

9. ROČNÍK TURNAJE 
V SÁLOVÉ KOPANÉ
Kdy: neděle 27. března 2011

od 9.00 hodin
Kde: sportovní hala SK Slavičín

Přijďte se podívat na kvalitní sálovku
v podání celků ze Zlína, Uherského 
Hradiště, Starého Města a dalších.
Občerstvení po celý den zajištěno.

Vycházky s Klubem českých turistů

Jiihommorravská divize
KKK CAAMOO Slavičín B – SAKO Znojmmo, 
soobotaa 199. 3. 2011, 14.00 hod.

Doorost 22. liga
KKK CAAMOO Slavičín – TJ Jiskra Otrokkovice A, 
needělee 6. 3. 2011, 10.00 hod.

KKK CAAMOO Slavičín – TJ Valašské Meziřííčí C,,
needělee 133. 3. 2011, 13.00 hod.

KKK CAAMOO Slavičín – TJ Valašské Meziřííčí B, 
needělee 200. 3. 2011, 10.00 hod.

Zllínská kkrajská soutěž
KKK CAAMOO Slavičín C – TJ Spartak HHluk, 
needělee 133. 3. 2011, 9.00 hod.

KKK CAAMOO Slavičín C – TJ Bojkovicee Kroons B,
needělee 277. 3. 2011, 9.00 hod.

MMužii 2. liga
KKK CAAMOO Slavičín A – KK Zábřeh, 
soobotaa 5. 3. 2011, 10.00 hod. 

KKK CAAMOO Slavičín A – TJ BOPO Třeebíč,, 
soobotaa 266. 3. 2011, 10.00 hod.
(čttyřdráhoová kuželna Zlín)

Innformacce Kuželkářského klubbu Slaaviččín
Pronájjem zzrekonstruované kuželny – 11 hodd./1550 
Kčč/1 dráhha – vhodné pro skupiny i jednotlivcce, 
infformmacee na tel.: 604 715 537 – Paavel Slámma
Nabízzímee fi rmám možnost své prezenntacee v pro-
stoorách kuuželny, informace na tel.: 6003 9119 1554 
– Mgrr. Aleš Ptáček, www.kkslavicin.ccz

Domácí zápasy v březnu 2011

Kuželkářský klub Slavičín
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Břřezeen ffandddí čtenáářsttví 

Období měsíce března sice již vykazuje
první klinické příznaky jara, což však ještě
zdaleka nenahrává venkovním aktivitám.
Spíše stále ještě platí aktuální úsloví – „březen
za kamna vlezem“. Jistě, mnohým lidem je
nejlépe za „kamny“ v pohodlí svých domo-
vů. Do některých z nás však probouzející se 
jaro vlévá silný příval energie, snahu něco
nového poznat, zažít, či se dozvědět. Kde tedy
nejlépe uspokojit svou touhu po vědění, než
v knihovnách po celé republice, které o tomto
čase už tradičně nabízejí pestrou paletu akcí,
určených veřejnosti.

Ani slavičínská městská knihovna nezů-
stává pozadu a všechny věkové kategorie dětí
i dospělých zve k návštěvě uvedených pořadů,
nebo jen k seznámení se s prostředím, které
vždy bylo a bude zdrojem duševní inspirace
a smysluplného trávení volných chvil.

Mgr. Gabriela Klabačková, ved. MěKK

MMěstsskáá knnihovnaa zvve vvveřejnoost 
pu ppříležiitosttti Březnna – MMMěsíce ččtenářůů

 DO KNIHOVNY PŘES INTERNET 
úterý 1., 8., 15., 22., 29. března
13.00 – 16.00 hod.
Informativní lekce pro všechny, kdo se

chtějí seznámit s funkcemi online katalogu
knihovny (vyhledávání a rezervace dokumen-
tů, vyhledávání knižních novinek, využívání
rejstříků aj.)
 TÁTOVÉ, MÁMY, ČTĚTE ZAS

V BŘEZNU S NÁMI!
čtvrtek 3. března
15.00 hod.
IV. ročník literárního setkání rodičů a dětí

s knihovnou. Pořadem provází skřítek Ne-
zbedníček, který si pro děti připravil humorné
scénky ze života hrdinů dětských knížek,
soutěže a výtvarnou dílničku.
 LIDOVÁ STRAVA NA VALAŠSKU

úterý 8. března
10.00 hod.
Beseda o stravování a kulinářských zvyk-

lostech Valachů pro veřejnost a klienty pen-
zionu Domovinka. Akce se koná v penzionu
Domovinka. Vstup volný.
 DNES NEJEN ČTENÁŘ V CENTRU PO-

ZORNOSTI!– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 10. března
7.30 do 18.00 hod.

 Facebook pro všechny generace
9.00 – 11.00 hod.
Ukázková lekce jak zvládnout orientaci

ve spleti populární komunikační sítě – face-
booku pro seniory i pro další zájemce.
(Koná se každý další čtvrtek v březnu, objed-
návky předem na tel.: 577 341 481 nebo e-mail:
knihovna@mesto-slavicin.cz)z
 Město, jméno, zvíře, věc!

13.00 – 16.00 hod.
Pojmy z oblíbené dětské hry v kvizech pro

děti, odpolední turnaj ve stejnojmenné hře.
Účastníci obdrží drobné odměny.

Obrázková ZOO
13.00 – 16.00 hod. 
Výtvarná dílna pro děti probíhající souběž-

ně s odpoledním kvizováním. Náplní dílny
je výroba koláží z obrázků na dané téma.
Práce bude možné zhlédnout na výstavce
v knihovně.
Knihy jsou naši přátelé

18.00 – 22.00 hod.
Čtenářský večer pro příznivce různoro-

dých literárních žánrů, kteří se chtějí podělit 
o své zážitky četbou nahlas. Čtenými úryvky
mohou být básně i próza, zajímavé články
z tisku či vlastní tvorba. Vítáni jsou i poslu-
chači a přispěvatelé do diskuze o všem kolem
knížek. Malé občerstvení zajištěno. 
Listování novinkami

Celodenní výstava nově vydaných publika-
cí pro děti i dospělé, součástí jsou informace
o jednotlivých titulech i jejich autorech.

V tento den mohou čtenáři a návštěvníci 
knihovny využít registrace do knihovny zdar-
ma – tzv. amnestie na registrační poplatky!
 POZOR, JEDE K VÁM KNIHOVNA!

úterý 29. března
15.00 hod. – Sokolovna Slavičín
Zábavné odpoledne s pohádkou a soutě-

žemi pro sdružení handicapovaných Přátelé
z lásky. 

Poořaddy vv měěsíci břřeznu pro škoooly 
ga oorganizaccce

 Pohádky se zvířátky
První návštěva předškoláků z mateřských

škol v knihovně (seznámení s Krtečkem
Zdeňka Milera a dalšími hrdiny – zvířátky
z dětských knížek, hádanky, soutěže, výtvarné
aktivity)
 Já chci číst a vědět víc!
Lekce seznamování s knihovnou pro žáky

1. a 2. tříd (orientace v dětském knižním fondu,
doporučené knihy k četbě, hádanky, kvizy,
soutěže, scénka Jak se stát čtenářem knihovny)
 Na chvíli knihovníkem, napořád

čtenářem
Lekce seznamování s knihovnou pro mír-

ně pokročilé žáky ze 3. – 5. tříd (orientace
v dětském knižním fondu, doporučené knihy
k četbě, scénky, hádanky, kvizy, soutěže,
praktická zkouška samostatného půjčování
přes počítač, představení on line katalogu
knihovny)
 Bylo nebylo…
Zábavné odpoledne se soutěžemi a kvizy

na téma pohádkoví hrdinové pro družiny
základních škol
 Jsem chodící encyklopedie?!
Literární besedy pro 4. – 5. tř. o všem kolem

encyklopedických a slovníkových publikací
(vysvětlení pojmu, práce s encyklopedií, řa-
zení naučné literatury v dětském oddělení,
význam encyklopedie, testy a kvizy všeo-
becných znalostí, on line katalog knihovny)
 Knihovna na webu
Praktické lekce pro druhý stupeň ZŠ a SŠ

zaměřené na vyhledávání knižních doku-
mentů na webu (on line katalogy knihoven,
meziknihovní výpůjční služba, rezervace
publikací aj.) 

Superčtenář roku 2011 
Knihovna vyhlašuje 2. ročník soutěže

o nejlepšího dětského čtenáře v letošním 
roce. 

Podmínky účasti v soutěži budou zve-
řejněny na webových stránkách knihov-
ny (http://knihovna.mesto-slavicin.cz) 
a na informativních letácích ve školách.

Městská knihovna Slavičín zve veřej-
nost na cestovatelskou přednášku, která
se uskuteční v pátek 18. března v 17 hodin
na Sokolovně.

Známý spisovatel a světoběžník Jiří
Mára bude na besedě spojené s fotoprojek-
cí vyprávět o naplnění dalšího cestovatel-
ského snu svého syna Jirky, upoutaného
na invalidní vozík. Seznámíte se s krásami
Karibského moře. Dozvíte se něco více
o studiu španělštiny a životě v ekvádorské
rodině. Překvapí Vás podivuhodná tajem-
ství rovníku. Zjistíte, jak nebezpečný je
život v amazonské džungli. Navštívíte také
pralesní indiány a zjistíte, jaká ojedinělá
zvířata žijí na Galapágách.

S cestovatelskými zážitky Jiřího Máry se
mohla slavičínská veřejnost již setkat před-
loni na besedě o Novém Zélandu. Tehdy
autor přislíbil, že v budoucnu je ochoten
přivézt místnímu publiku nové poznatky
z jeho dalších výprav do exotických krajin.
Nenechte si tedy ujít možnost objevování
Vám neznámých kultur a světů, o které se
s Vámi Jiří Mára rád podělí. 

Městská knihovna

Ekvádor a Galapágy

Zelené piivo naa Zelenný čtvvrtek
šipky
bowlingg
 kuchynně
Rezervacee: tel. čč. 773 9999 973 
www.bowwlingslavicin.cz

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE – 
Josef KREJZA
Tel.: 734 549 652

BOWLING SLAVIČÍN

PLA
C

EN
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j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA LEDEN

ÚMRTÍ
 6. 1. 2011 Jana Pinerová, 72 let, Slavičín
 21. 1. 2011 Ing. Radek Pospíšil, 42 let, Zlíníšil 42 l t Zlí

Jiří a Alžběta Zelenkovi – syn Šimon
Aleš Otradovec a Marie Manová – dcera
Victorie

SŇATKY
Oldřich Macháček a Jana Valčíkováá

Dne 5. března by oslavil 
pan Josef HRBÁČEK 

y

100. narozeniny 00. narozeniny 
a 4. březnaa uplyne 21 let od úmrtí

paní Bohhumily HRBÁČKOVÉ 
p y

z Nevšové.
S lláskou a úctou

na ně vzpoomínají děti s rodinami.

Dne 14. 3. 2011 by see do do dododožilžižilžilži  
pan Bohummil MÜNNNSTESTESTEEERRRRR

y
 1010 1010100 l0 l0 llet 

a před dvěma lety yyyy odeodeodeodeodešlašlašlašlašla 
panp í Ludmmila MÜNSTEEEEEROVROVROVROVROVÁÁÁÁÁ

y
..

S lláskou a úctou
vzpommínají děti Bohummmil,il,il,l, 

Oldřich aa Ludmila s rodiinamnamnamnamnami. ii. ii

Dne 5. březzna 2011 si připomene-
me 10.. výročí úmrtí pana 

Františka KRAJÍČKA ze Šanova.
ý pp

S láskou a úctou vzpomínají man-
želka, dvě dcery s rodinami a syn.dcery s rodinami a syn

Dne 16. března 2011 si připomene-
me 5. smutné výročí, kdy

ánás na ždvždy opus ltil pannás navždy opustil pan 
František ANDERS z Nevšové. 

Za vzpomínku děkují manželka 
Anna, synové František a Milan 

s rodinami.
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Dne 25. března 2011 uuuuuplyplyplyplyplyne 10 let 
od úmrtí paní Marie FFFRAIRRRR TOVÉ 

p yp yp y

z Divnic. 
Krásnou vzpomínku jí věnují 

syn Jiří s rodinou, dcera 
Marie s rodinou a vnoučata Jirka, 
Lenka, Pepa a Šárka s rodinami.Lenka Pepa a Šárka s rodinami
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Dne 21. 3. 2011 uplyne 5 let 
od úmrtí paní Ludmily DIATELOVÉ 

p y

z N ševš éovéz Nevšové.
ají dcera S láskou a úctou vzpomína
Mirek.Liduška s rodinou a syn M

meneme DnenDneDnn  2.2. 2.2.2. břbřbř březneznezneznzna 2a 2a 2a 2a 201101111011011 vz vz vzvzvzpomppop
eho syna, 1. 1. 1. 1.1 smusmusmusmusmumutntntnéttnt  výýýýýročročročrročí úí úí úí úí úmrtmrtmrtmrttmrtí ní ní nííí aše

brabrabrabrabratratratratratra a  strýce, 
ŘÍKA panpanpanpanpana Ra Ra Ra Ra Rudoudoudolfaaalfa MO MO MO M MOUDŘUDŘUDŘUDŘUD

ý

meneme aaa dnenene nne 26.26.26.66  bř břbřbřbřeznezneznznzna sa sa si pi pi pi připřipřipřiř om
na 21.21.21.2121  vý vý vývv ročročočí úúí úí úúmrtmrtmrtmrttí pan
A, ,Rudududddolfa MOUDŘÍKA

ýý pp

oba z Rokytnice.
e s námi. KKKdoKK  jste je znali, vzpomeňte
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s rodinami. 

dožil panDne 29. března 2011 by se d
u 85 let.Jaroslav MÁLEK z Hrádku

py

Zdenka S úctou vzpomínají dcera Z
a syn Jaroslav s rodinami.a syn Jaroslav s rodina

Centrum denních 

Pro širokou veřejnost, seni-
ory a jejich přátele v prosto-
rách Centra denních služeb
Domovinka – na penzionu 
č. 235 v Hrádku:
8. března 10.00 hod.
LIDOVÁ STRAVA
NA VALAŠSKUNAAA VVVALALALAŠAŠAŠSKSKSKUUU
Literární beseda s pracov-Litett rárnnnííí besedadada s s s praccc
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Po skončení malé posezeníPooo skokokončnčnčenenení mamamalélélé p p pooosezzze
s ochutnávkou valašskýchooochutnávkou valašskkký
spppeciaiaialililit.t.t.
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služeb Domovinka

Poděkování
Dovoolujeme si touto ceeestou 

poděkoovat všem poořadattelům 
Farního plesu  ve Slavičííně, kteeeří vě-
novali výýtěžekk v hoddnotěě 25 76660 Kč 
Charitě ssv. Voojtěchaa Slaavičín. 

Dalšíí poděěkovánní patří ochoootným 
sponzorům, ktteří svýými ddary přřřispěli 
do plesoové toombolyy.

Děkuujemee také vvšemm sponzzzorům 
a dárcůmm, kteřří v rocee 2010 podddpořili 
činnost nnaší oorganizzacee.

Český svaz žen, MO Slavičín,
pořádá v Orlovně

JARNÍ BAZÁREK
ve dnech 24. – 25. března
od 12 do 18 hodin.
Přijímáme max. do 25 ks.

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

Pohřební služba INVA
Slavičín – Mezi Šenky (vedle potravin Elva)
Provozní doba:
Po – Pá 9.00 – 15.00 hodin
Zajistíme služby dle Vašich požadavků
24 hodin denně – kdykoliv na zavolání
na tel. č. 737 336 452, 723 111 562.
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale mů-
žeme Vám usnadnit situaci, do které Vás
osud přivedl. 

Vážení zákazníci,
nový provozovatel

Rychlého občerstvení E-liška 
Vás srdečně zve k nákupu

specialit studené kuchyně a zákusků.
Rádi Vás obsloužíme. 

Libor Číž s kolektivem

Hledáme EELEKTRRO ÚDRRŽBÁÁŘE!
Podmínkou je platná vyhlášška 500 (alespooňň § 6). 
V případě záájmu poošlete životopis na: 
katerina.jakobovaa@graftton.czz nebo volejte 
725 557 5883.

PLACENÁ INZERCE

NAROZENÍNAROZENÍ
Jiří a Veronika Králíkovi – dcera Veronika
Jan a Iveta Lysáčkovi – dcera Stanislava
Kamil a Zuzana Šudrlovi – dcera Laura

y

Alois Baklík a Šárka Pinďáková – dcera Šárka
Martin Koubek a Kateřina Nikolajeva – syn 
Dominik
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Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., provozo-
vatel vodovodů a kanalizací v okrese Zlín, Vás u příležitosti 
Světového dne vody (22. 3.) srdečně zve na 
Den otevřených dveří v pondělí 
21. března 2011 odpoledne na tyto provozy:
 úpravna pitné vody Klečůvka a akreditovaná

laboratoř
čistírna odpadních vod Valašské Klobouky
čistírna odpadních vod Slavičín

Exkurze proběhnou v pondělí 21. března odpoledne 
vždy v celou hodinu od 12 do 16 hodin včetně.

Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouho-
dobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří 
budou rovněž připraveni reagovat na případné dotazy 
návštěvníků.

Zájemcům z řad široké veřejnosti tak bude umožněna 
prohlídka moderní úpravny vody Klečůvka, která upravuje 
vodu z přehrady Slušovice pro východní část Zlína (po Pr-
štné) a okolní obce. Úpravna byla uvedena do provozu 
v roce 1975 a zrekonstruována v roce 2003, její celková 
výroba pitné vody za rok činí asi 4,4 milionů m3. 

V budově úpravny sídlí také akreditovaná laboratoř, 
která sleduje a hlídá kvalitu pitných vod a kontroluje vy-
pouštěné odpadní vody pro celé Zlínsko. Úpravna vody 
Klečůvka se nachází nad obcí Lípa ve svahu kopce. Přijet
můžete vlakem na zastávku „Lípa nad Dřevnicí“ a pěší 
procházkou cca 20 minut, kolem bývalého dřevařského 
závodu, přes most na řece Dřevnici a kolmo do kopce ko-
lem bílých bytovek, za nimi doprava podél modrého plotu
k brance do areálu úpravny. Druhá možnost je autobusem 
Housa Car na zastávku „Slušovice přehrada“ a 7 minut
pěšky přes silnici kolem učiliště, po chodníku do kopce, 
přes remízku až k areálu úpravny. Autem se na úpravnu 
dostanete tak, že odbočíte za Lípou směrem na Slušovice
a dáte se 3. odbočkou vlevo. (Odbočka je až za mostem 
cca jeden kilometr od hlavního tahu na Vizovice, těsně
před šedým domkem na pravé straně, odbočuje se vlevo 

Moravská vodárenská, a. s., 
informuje
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do lesa strmě do kopce.) V areálu je možnost parkování.
Návštěvníci mohou zamířit i do zrekonstruované Čis-

tírny odpadních vod Slavičín, která v roce 2010 testovala
zkušební provoz a letos již funguje v trvalém provozu.
Její rekonstrukce probíhala od jara do konce roku 2009 
a vyžádala si téměř 58 mil. Kč. (Cesta na ČOV Slavičín:
projedete celý Slavičín směr Brumov-Bylnice, v Hrádku je
křižovatka, kde odbočíte doleva, směr Divnice, a po Vaší 
levé straně je ČOV.)

Nově zrekonstruovaná je i Čistírna odpadních vod
Vlašské Klobouky. Její rekonstrukce probíhala v roce 2010,
nyní se nachází ve zkušebním provozu a cena investice je
54 mil Kč. Investorem obou staveb je společnost Vodovody
a kanalizace Zlín, a. s. (Cesta na ČOV Valašské Klobouky:
z Klobouk směrem na Brumov-Bylnici, před kolibou odbočíte
doleva na Královec, zde se před mostem dáte doprava
po panelovce až k ČOV.)
Mini-rozbor vody na UV Klečůvka:

Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mohou za pomoci
laborantek společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si
přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi 1,5 l
od neslazené minerálky. Návštěvníci si tak zdarma mohou
hravou formou na místě zjistit orientační hodnoty dusičnanů,
tvrdosti vody a amoniaku. Na základě orientačního mini
rozboru si mohou příchozí objednat akreditovaný rozbor 
vody se slevou.  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Zákaznická linka: 800 100 063,
www.smv.cz

Město Slavičín naabízí do prronájmu byyt č. 5 v ddomě
č. p. 347 ve Slaviččíně, na ullici Nad Ovvčírnou
 jedná se o poddkrovní byyt se šikminaami sestávvající 
ze dvou pokojů, kuuchyně, přředsíně, kouupelny, WWC 
 celková podlahhová plochha bytu činíí 45,30 mm2

 výše měsíčníhoo nájemného činí 22 295 KKč +
nájemné za vybavvení bytu ((kuchyňská linka, spoorák, 
vestavěné skříně, tepelný zzdroj, měřiccí a regulační 
technika) ve výši 2259 Kč, mměsíční nájeem celkemm činí 
2 554 Kč
 pronajímatel jee oprávněěn zvýšit nnájemné vždy 
od 1. 3. každého rroku maximmálně o 5 %% ročně a míru 
infl ace stanovenouu ČSÚ
 nájemné je uveedeno bezz záloh na služby spoojené
s bydlením (voda, odpad…)
 způsob vytápění – plynoové lokální topení 
Podmínky podání žádosti: 
žádost o nájem bbytu může podat zlettilý občann ČR 
způsobilý k právním úkonůům a nemáá vůči MMěstu
Slavičín, jím zřízeeným orgganizacím aa obchodním 
společnostem zaloožených mměstem žádnné závazkky
Podmínky uzavřenní nájemní smlouvy:
nájemní smlouva na byt bbude uzavřeena na ddobu
určitou jednoho rooku, poté může být prodloužžena, 
pokud nebude nnájemce v prodlení s úhraadou 
za nájemné a služžby spojené s bydlenním a nebbude
porušovat podmínnky smlouvvy a příslušná ustanoovení 
obč. zákona
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
 Jméno, příjmenní, datum nnarození, addresa trvaalého 
pobytu, adresa pro doruučování, teelefon, ppopř. 
e-mail žadatele. ŽŽadatel(kaa) ženatý(vvdaná) uvede 
do přihlášky rovněěž údaje ddruhého manžela a ppočet 
dětí
 Typ dosud užívvaného byytu (podnáájem, u roodičů 
atd.)
 Uvedení počtu osob, kterré se nastěhhují do nového 
bytu
 Zdůvodnění žáádosti
 Nabídky budou přijímányy do 25. 3.  2011 osoobně 
nebo poštou na addresu:
BTH Slavičín, spoll. s r. o., MMladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín
Rada města Slavičín si vyhhrazuje právvo při výýběru
nabídky upřednoostnit žaddatele, kterrý má trvalé
bydliště na úzeemí městaa Slavičín. Podrobbnější 
informace přímo nna BTH Slavičín, spol. s r. o. nnebo 
na tel. 577 341 041.

VVýbběěroovvé říízeennní 
na pprronnnájemm byyytu 222 + 1

Březen, měsíc 
ruského fi lmu 
ve Slavičíně

Sbor dobrovolných hasičů Slavičín Vás zve na

MAŠKARNÍ
FAŠANKOVÝ PLES
s tradičním pochováváním basy

5. 3. 2011 od 19.30 hodin
v Sokolovně Slavičín

Hudba: TEMPO
Vstupné: 60 Kč, masky zdarma

Místní organizacce KSČMM spoolu s Leviccovým 
klubem ženn srdeččně zvouu ženyy města SSSlavičín

a ookolí na oslavuu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
dne 7. břřezna 2011 vv 16 hodin vvv sále 

Sookolovvny vee Slavvičíně.

Kulturní prrogram aa občerstvení. 

Po přehlídce severských fi lmů se v únoru 
slavičínské kino zaměřilo na polskou fi lmovou 
scénu. Cestování Evropou v projektu Film 
a škola pokračuje dál a v březnu tak přijde 
na řadu to nejlepší z ruské kinematografi e. 
Jako vždy se bude promítat v sobotu od 20.00 
a díky projektu Film a škola se vstupným 
zdarma. Jenom pozor na změnu místa, místo 
Sokolovny totiž kino ještě v březnu hraje v RCK 
(areál Prabosu). Více informací a hlasování 
najdete na webu dokinavsobotu.slavicin.org.
Promítání březen: 12. 3. a 26. 3. – RCK
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Slavičín dříve a nyní...
 5. 3. 19.30 Sokolovna
MAŠKARNÍ FAŠANKOVÝ PLESÝ
6. 3. 14.00 Sokolovna
DĚTSKÝ KARNEVAL
7. 3. 16.00 Sokolovna
OSLAVA MDŽ
9. – 13. 3. Sokolovna
VALAŠSKÉ KŘOVÍ
18. 3. 17.00 Sokolovna
EKVÁDOR A GALAPÁGY
25. – 26. 3. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÝ ŠIKULA
29. 3. 15.00 Sokolovna
POZOR, JEDE K VÁM KNIHOVNA
VÝSTAVY
Městské infocentrum
 Výtvarné práce klientů DSS Návojná
 Západné Karpaty – spoločná hranica
Galerie Jasmín
 Jindřich Karský OBRAZY A GRAFIKA
KINO
 12. 3., 26. 3. – RCK
PŘIPRAVUJEME
1. 4. 19.00 Sokolovna
TROCHU JINÁ ČÍNA
15. 4. Sokolovna
VALAŠSKÝ KUMŠT PRO RADOSŤ AJ 
UŽITEK
24. 4. Horní náměstí
SVATOVOJTĚŠSKÝ JARMARK

KKallennddáře,, ppoozzvánnnky

DDM Slavičín – Klub modelářů 
Vás srdečně zve na 11. ročník 

setkání modelářů 

SLAVIČÍNSKÝ 
ŠIKULA

ve dnech 25. a 26. března 2011 
v Sokolovně Slavičín

modely vojenské i civilní techniky, 
letadel a staveb všech měřítek

stavební stroje v akci, kolejiště, výstava 
zbraní a vojenské techniky (VTÚVM Sla-
vičín, Army park...) 
Vyhlášení výsledků soutěže v neděli
11.00 – 12.00 hod. 

Městská knihovna Slavičín 
Vás srdečně zve na další 

z cestovatelských přednášek a fotoprojekcí 

Jiřího Máry
EKVÁDOR A GALAPÁGY

- pátek 18. března 2011 v 17.00 hod.
- Sokolovna Slavičín

Vstup volný.

Náměstí Mezi Šenky 
...počátek 20. století

...druhá polovina 20. stol.

...počátek 21. století


