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S L A V I Č Í N S K Ý
z p r a v o d a jz p r a v o d a j

Město Brummov-Byllnice 25 0000 Kč
Obec Bohuuslavice nad Vlářří 5 0000 Kč
Obec Haluzice 3 000 Kč
Obec Hostěětín 3 0000 Kč
Obec Lipovvá 6 0000 Kč
Obec Loučka 5 0000 Kč
Obec Návoojná 2 5000 Kč
Obec Nedaašov 5 0000 Kč
Obec Petrůůvka 5 000 Kč
Obec Potečč 5 000 KKč
Obec Rokyytnice 5 000 Kč
Obec Rudimmov 5 0000 Kč
Obec Slopnné 5 0000 Kč
Obec Šanov 7 000 Kč
Obec Tichoov 5 0000 Kč
Obec Újezdd 5 000 KKč
Obec Vlachhovice 220 000 Kčč
Obec Vysokké Pole 2 500 Kčč
CM Slavičíín 8 0000 Kč 
Český svazz žen 5 0000 Kč
Pěvecký sbbor Canttare 26 500 Kč
TVD-Technnická výýroba, a. s.,
     100 000 Kčč
 Obce celkeem 119 0000 Kč
 Fyzické a pprávnickké osoby 139 5000 Kč
 Pacienti a jjejich přříbuzní 1150 470 Kč
 Město Slavvičín – ddotace 1 5500 0000 Kč

Městská nemocnice Slavičín děkuje 
Děkujeme všemm sponzzorům z řad občaanů, 
podnikatelů, mměst a obbcí, kteří vv roce 22010 
přispěli sponzzorskýmmi dary.
Finance byly ppoužity nna splátky zakouupe-
ných přístrojůů, nutné opravy a na nákupy 
drobného vybbavení nnemocnicce.
Věříme, že svvou přízeň zachhováte ne-
mocnici i v ddalších lletech a pomůžžete 
tak zlepšit poddmínkyy pro našee pacienty.

MUDDr. Libor PPalkovvský, 
ředitel MMěstské nnemocnicce Slavvičín

Společnost E.ON informuje o plánované odstávce 
elektrické energie
dne 12. května od 7.30 do 12.30 hodin 
v celé obci Divnice
a od 12 do 14 hodin na Státním statku, 
č. p. 19.
Více na http://www.eon-distribuce.cz/
Chcete-li jako odběratel dostávat včas informace 
o plánovaných odstávkách, můžete se zaregis-
trovat na „nový“ portál Energie24. Přihlašovací 
formulář: https://portal.eon.cz/mreg

Přřehledd fi finnančnníchh ddaarů MMMěstskéé 
neemoocnnici Slaviččín v rrroce 200010

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Město Slavičín zve
všechny ženy – maminky a babičky

na oslavu svátku 

DNE MATEK 
v sobotu 7. května 2011 

od 15 hodin v sále Sokolovny. 

„Díky za všechno, mámo má,
díky nejdražší, jediná...“

Program: 
- vysstouupení mažoretek při ZZŠ VVlárra 

- hhuddební dvojice Motýl a  Eriika
Těšíme se na Vás!

Naše obec už několik let poskytuje ob-
čanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče 
– mimo jiné televize a monitory. Zpětný 
odběr a recyklace jedné televize uspoří 
tolik energie, kolik spotřebuje žárovka
za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spo-
třebu ropy osobního automobilu za 22 km
jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace televi-

Loni občané odevzdali k recyklaci 340 televizí a 192 monitorů
zí a monitorů na životní prostředí, jejíž
zpracování iniciovala společnost ASEKOL.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosný. 

Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elek-
troodpad nevyhazují do popelnice nebo
dokonce do přírody, ale nosí jej do sběr-
ného dvora. 

Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

Divadlo Pařez srdečně zve všechny 
milovníky divadla na premiéru

13. hry Járy Pinďáka 

ZLATÁ KUKUŘICE 
westernová komedie 
28. 5. v 19.30 hodin

v Sokolovně ve Slavičíně
Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás.

Starosta města Slavičín
Vás srdečně zve na
XI. ročník turnaje

O POHÁR 
STAROSTY 

V NOHEJBALE 
TROJIC

v sobotu 14. května 2011
na víceúčelovém hřišti u Sokolovny.

Prezence: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Zpestření programu: 

disco tance při DDM Slavičín
Občerstvení v areálu.

Počet týmů je omezen, proto neváhejte 
a přihlaste se ještě dnes, abyste měli

možnost vyhrát jednu 
z hodnotných cen.

Přihlášky: Městské infocentrum,
tel.: 577 342 251, 

nejpozději do 11. května.

Další pozvánky 
čtěte na stranách 13 – 16

 Běh vítězství
 Benefi ční koncert 
 Helpíkův pohár
 Slavičínský bajkap
 Májový Country bál
 Májové koulení
 Běh naděje... 
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Zprávy z radnice

2. 5. – plasty (žluté pytle)
 11. 5. – papír a nápojové kartony (modré 

a oranžové pytle)
Pytle na tříděný odpad je možné si 

vyzvednout zdarma na Odboru životního 
prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín.

Odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu

Rada města Slavičín na své 10., 11., 12.
a 13. schůzi mj.:

 schválila
 výsledky hospodaření příspěvkových
organizací města Slavičín za rok 2010:
Základní škola Slavičín-Vlára
výnosy 28 394 875,58 Kč
náklady 28 248 076,69 Kč
zlepšený výsledek hospodaření 146 798,89 Kč
Základní škola Slavičín-Malé Pole
výnosy 7 165 192,59 Kč
náklady 7 165 192,59 Kč
Mateřská škola Slavičín-Malé Pole
výnosy 7 197 706,51 Kč
náklady 7 154 260,43 Kč
zlepšený výsledek hospodaření 43 446,08 Kč
Mateřská škola Slavičín-Vlára
výnosy 5 452 654,96 Kč
náklady 5 452 654,96 Kč
Dům dětí a mládeže Slavičín
výnosy 2 187 576,95 Kč

náklady 2 173 183,84 Kč
zlepšený výsledek hospodaření 14 393,11 Kč
Městská nemocnice Slavičín
náklady 29 347 897,19 Kč
výnosy 28 352 784,54 Kč 
ztráta -995 112,65 Kč
 úhradu ztráty hospodaření Městské
nemocnice Slavičín za rok 2010 ve výši
995 112,65 Kč z rozpočtu města Slavičín
na rok 2011
poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu
města Slavičín ve výši 5 000 Kč Ing. Václa-
vu Řepovi na projekt radia Valaška – „Čtú
Valaši čtú“
 nařízení města Slavičín č. 1/2011 – tržní
řád
uzavření smlouvy o provozování kina
mezi městem Slavičín a Zdeňkem Fialou,
Slavičín
 Pravidla pro přidělování startovacích
bytů
 text Kroniky města Slavičín za rok 2009;

 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by: Vypracování projektové dokumentace
dopravních staveb pro akce:

► Slavičín – oprava ulice Ševcovská,
DSP a ZDS za cenu obvyklou ve výši
38 880 Kč vč. DPH,

► Slavičín – parkoviště Jasmínová,
studie, za cenu obvyklou za cenu obvyklou
ve výši 10 800 Kč vč. DPH,

► Nevšová – silnice III/4931: zaklenutí
příkopy a silniční obruba, zjednodušená
dokumentace DOS a projednání s majetko-

vou správou ŘSZK za cenu obvyklou ve výši 
38 880 Kč,

► Nevšová – úprava MK u obchodu, 
studie, DSP+ZDS, za cenu obvyklou ve výši 
41 040 Kč vč. DPH,

► Slavičín – Cyklostezka Divnice, DUR
a DSP za cenu obvyklou ve výši 80 400 Kč 
vč. DPH uchazeči Ing. Ladislav Alster – Pro-
jektová kancelář A-S, Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Oprava schodiště pod 
ZŠ Vlára – II. etapa“ za cenu obvyklou ve 
výši 78 000 Kč vč. DPH uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by Technický dozor investora – „Slavičín 
střed – revitalizace veřejného prostranství“ 
za cenu obvyklou ve výši 125 712,- Kč vč. DPH 
uchazeči DOPRAVOPROJEKT Ostrava, 
spol. s r. o., Ostrava.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Město SSlaviččín vyyhlaššuje výýýběrové
řízení na ppronáájem „sstarttovacíhhoo bytu“ 
vvelikosti 1 + 1 v domě čč. p. 3390/8 vvve Slavi-
číně, na uliici K HHájenkkám..

Jedná se o byt sestávající z jednoho
pokoje, kuchyně a příslušenství, celková
podlahová plocha bytu činí 33,33 m2.

 Pro „startovací byty“ je stanoveno:
Smlouva o nájmu bude uzavřena

na dobu 1 roku s opakovaným prodlužová-
ním v případě, že nájemce bude plnit pod-
mínky smlouvy o nájmu bytu a příslušná
ustanovení obč. zákona. Nájemní smlouva
bude prodlužována nejdéle po dobu 5 let.
Nájemné bude stanoveno takto:
1. rok ve výši 32 Kč/m2/měsíc
2. rok ve výši 37 Kč/m2/měsíc
3. rok ve výši 42 Kč/m2/měsíc
4. rok ve výši 47 Kč/m2/měsíc
5. rok ve výši 51,60 Kč/m2/měsíc

Základní nájemné nezahrnuje úhrady
za vybavení bytu a za služby spojené s uží-
váním bytu (vodné a stočné, dodávka tepla
a teplé vody, odpad atd.).

Byt je určen výhradně k bydlení nájemce
a rodinných příslušníků uvedených v žá-
dosti, nebo dětem narozených v průběhu

nájemního vztahu. Byt ani jeho část nesmí
být pronajata jiným osobám. 

Žadatel nemá nárok na přidělení startova-
cího bytu, jestliže on sám, v případě manželů
jeden z manželů uvedených ve společné
žádosti, je nájemce bytu, uživatelem druž-
stevního bytu nebo majitelem, spolumajite-
lem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení. 

Startovací byt nemůže nájemce prona-
jmout, nebo vyměnit.

Účast v programu startovacího bydlení
nelze opakovat (tzn. ten, komu byl byt již
jednou poskytnut, nemůže žádost podat 
opakovaně).

 Podmínky, které musí žadatel splnit pro
přijetí žádosti: 
1. Oprávnění žadatelé jsou
 mladí manželé, oba ve věku do 30 let s dět-
mi i bezdětní (věková hranice je rozhodná
k datu podpisu smlouvy)
matka (otec) ve věku do 30 let, která(ý)
pečuje alespoň o jedno dítě
2. Trvalé bydliště na území města Slavičín,
nejméně však 3 roky, alespoň u jednoho
z žadatelů.
3. Plná způsobilost k právním úkonům.
4. Čestné prohlášení, že ani jeden ze žadatelů
není nájemcem jiného bytu, uživatelem druž-

stevního bytu ani majitelem/spolumajite-
lem bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.
5. Bezdlužnost vůči městu Slavičín a vůči
organizacím jím řízených nebo založeným
společnostem.
6. Sociální poměry žadatele.

 Podání žádosti na pronájem „starto-
vacího bytu“ 

Žádost do výběrového řízení na proná-
jem „startovacího bytu“ se podává na pří-
slušném kompletně vyplněném formuláři,
který uchazeč obdrží u správce měst. bytů
společnosti BTH Slavičín nebo na strán-
kách www.bth-slavicin.cz. 

Žádosti budou přijímány na předepsa-
ném formuláři do 24. 5. 2011 osobně nebo
poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
Celé znění Pravidel pro přidělování 

„startovacích bytů“ je uvedeno na webo-
vých stránkách společnosti BTH Slavičín
a města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
osobně v sídle společnosti BTH Slavičín
nebo na tel. 577 341 041. 

Výběrové řízení na pronájem startovacího bytu
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dnes je již zřejmé, jak bude vypadat doprava 
v Nevšové po dobu prací na mostě. Cikánky 
se doprava nedotkne, není tudy vedená ani 
objízdná trasa. Oprava tuto cestu určitě 
čeká, protože není v dobrém stavu, nicméně 
v letošním roce to nebude. Letos je prioritou 
most a navazující úpravy. Dopravní komise 
cestu na Cikánku řešit nebude, protože tato 
komise nemůže rozhodovat o fi nancování 
oprav komunikací. Komise doporučuje 
řešení v oblasti dopravního značení, prů-
jezdnosti komunikací, parkování vozidel 
atd. Financování oprav komunikací je pak 
na osadním výboru a zastupitelstvu města. 

Jak dlouho bude probíhat rekonstrukce 
nevšovské křižovatky?

V loňském roce došlo v jarních měsících 
k sesuvu u krajské komunikace v místě 
nevšovské křižovatky. Ředitelství silnic 
Zlínského kraje zajistilo projektovou do-
kumentaci, potřebná povolení i fi nanco-
vání celé opravy. Opravu provádí fi rma 
SMO, a. s., z Otrokovic. Stavba měla být 
zahájena v druhé polovině dubna 2011 pod 
částečnou uzavírkou. Vždy bude k dispozici 
minimálně jeden jízdní pruh a v nezbytně 
nutných případech bude provoz řízen se-
mafory. Dle sdělení dodavatelské fi rmy by 
měly být práce hotovy do začátku prázdnin. 

Ptají se lidé…

Jak pokračují jednání ohledně výstav-
by supermarketu TESCO?

Nepokračují žádná jednání, dojednáno 
je již drahnou chvíli. Pokračují řízení před 
stavebním úřadem a dalšími dotčenými 
orgány, jejichž cílem je zajistit stavební 
povolení a konečně začít stavět. Na webu 
města jsme už začátkem dubna zveřejnili 
informaci, že bylo zamítnuto odvolání 
proti vydanému územnímu rozhodnutí. 
Tímto počinem krajského úřadu byl 
odblokován další postup a investor tak 
může pokračovat vyřízením stavebního 
povolení. 

O výstavbu supermarketu má město 
výrazný zájem a naší snahou je napomoci 
odstraňovat překážky, které by měly bránit 
a brání jeho realizaci. 

Bude v Nevšové „Na Cikánce“ jed-
nosměrný provoz a opravené výtluky 
v souvislosti se stavbou mostu? Co na to 
dopravní komise? 

Tento dotaz jsme bohužel obdrželi až 
po uzávěrce minulého zpravodaje, protože 

Prosíme projíždějící řidiče o trpělivost.
Odměnou za ni by mělo být odstranění opa-
kujících se problémů se špatným stavem
povrchu vozovky a vytékání povrchových
vod na vozovku v daném místě. Akce se
dotkne fi nančně i města Slavičín, které
bude stavět silniční obrubu u autobusové
zastávky a nástupiště. 

Jak proběhne oprava kanalizace v uli-
ci Mladotické nábřeží?

V letošním roce bude konečně dořešen
i letitý problém otevřeného kanálu mezi
ulicemi (zahradami domů) Mladotické
nábřeží a Nad Výpustou. Kanál bude za-
trubněn a zaústěn do městské kanalizace
v ulici Mladotické nábřeží. Zde bude muset 
bohužel dojít k otevření místní komunika-
ce před domem č. p. 530 a na potřebnou
dobu bude ulice v daném místě úplně uza-
vřena. Je to na jednu stranu škoda, protože
je nutné zasáhnout do pěkné komunikace,
na druhou stranu problém otevřeného
kanálu jinak vyřešit nelze. Investorem
akce jsou Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
dodavatelem pak fi rma RIS-MONT, s. r. o.,
Zlín-Louky. Práce by měly být ukončeny
do 15. 7. 2011. 

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

Teplofi kace sídliště Vlára
(rekonstrukce topných rozvodů)
Energetický koncept města Slavičín,

který byl zpracován na základě zákona č.
406/2000 Sb. – zákon o hospodaření energií,
se zabývá energetickou problematikou celé-
ho města, včetně sídliště Malé Pole a Vlára.
Tento koncept stanoví, že na sídlišti Vlára
bude systém CZT zachován, avšak bude cen-
tralizována výroba tepelné energie společně
se sídlištěm Malé Pole. To znamená, že tato
dvě sídliště budou napojena na jeden zdroj
tepelné energie. Vzhledem ke skutečnosti, že
rozvody na sídlišti Vlára jsou na hranici své
životnosti, zaobírala se společnost BTH Sla-
vičín otázkou získání dotačních prostředků
na tuto rekonstrukci. Po dvou neúspěšných
pokusech podala BTH Slavičín v roce 2010
svou žádost s názvem „Teplofi kace sídliště 
Vlára z OZE K3, Slavičín“na SFŽP do operač-
ního programu životní prostředí. Tato snaha
byla úspěšná a SFŽP již vydal registrační list 
k získání dotace. Dotace bude představovat 
přes 40 % investičních nákladů. Předmětem
této akce jsou nové dvoutrubkové teplovodní
rozvody z předizolovaného potrubí, které
budou na sídlišti Vlára zásobovat všechny
stávající objekty napojené na CZT. Dále
budou nově připojeny objekty č. p. 389, 390,
Základní škola – č. p. 354 (ul. K Hájenkám)
a Mateřská škola – č. p. 351. Rozvody povedou
z kotelny K3 na sídlišti Malé Pole přes areál
VTÚVM až na sídliště Vlára. Na kotelně K3
bude osazen další kotel na biomasu o celko-
vém výkonu 1 MW výrobce BIOPAL. V loň-
ském roce byla na této kotelně instalována
další, celkově třetí kogenerační jednotka,

která bude provozová-
na v ostrovním režimu. 
Kogenerační jednotky 
z této kotelny budou 
napájet elektrickou 
energií jednotlivé pře-
dávací stanice, které 
budou osazeny v kaž-
dém objektu sídliště 
Vlára. Kabel pro napájení stanic bude připo-
ložen k topným rozvodům. Tato skutečnost 
umožní zajistit dodávku tepelné energie 
do objektu i v době, kdy dojde k výpadku 
elektrické energie. Domovní předávací sta-
nice umožní u každého objektu samostatné 
nastavení parametrů vytápění a ohřevu teplé 
vody (doby, teploty, útlumu aj.) bez ohledu 
na ostatní objekty. Vzhledem ke skutečnosti, 
že provoz kotelny K3 je od letošního roku 
zajišťován 24 hodin denně a 365 dní v roce, 
tak každý objekt po napojení bude mít mož-
nost (na sídlišti Malé Pole je tato možnost již 
realitou) nastavit si dodávku teplé vody 24 
hodin denně s možností přitápět v chladných 
letních měsících po neomezenou, případně 
přesně stanovenou dobu, bez ohledu na pro-
voz ostatních objektů. Celý tento systém bude 
řízen centrálně z dispečerského pracoviště 
umístěného na kotelně K3.

A kdy bude tato akce realizována? Reali-
zace již byla započata, a to dnem 1. 4. 2011, 
kdy došlo k předání staveniště. Stavba bude 
dokončena do 30. 11. 2011, přičemž termín 
pro napojení jednotlivých objektů na nové 
rozvody je do 30. 9. 2011 tak, aby začátek 
nové topné sezony mohl být realizován no-

vými rozvody ze zdroje K3. Naší snahou je 
minimalizovat dobu odstávky jednotlivých 
objektů od teplé vody z důvodu přepojení 
na nové rozvody. Předpokládá se odstávka 
přibližně 1 den. 

Kudy povedou rozvody? 
Mapku s rozvody jsme umístili do pro-

dejny Vlárka, Autodíly Zdeněk Vaculík 
a na vstupní dveře kotelny K1 (na sídlišti 
Vlára u ZŠ). Dále je možno tuto mapku na-
leznout na nástěnce umístěné v sídle naší 
společnosti.

Jelikož jsme si vědomi, že tato rekon-
strukce zasáhne do života obyvatel sídliště 
Vlára a areálu VTÚVM, tak Vás touto cestou 
žádáme o pochopení a shovívavost při prová-
dění těchto prací. V případě, že se vyskytnou 
neočekávané situace, je možno se na mne 
kdykoli obrátit, nebo kontaktovat našeho 
provozního technika kotelen p. Jaroslava 
Miklase na tel. číslo 603 210 404.

Jsem přesvědčen, že se nám daná akce 
podaří zrealizovat v požadovaném termínu 
a že i sídliště Vlára bude mít zajištěno kvalit-
ní a technicky vyspělé zásobování teplem. 

Ing. Oldřich Kozáček, 
ředitel BTH Slavičín
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V souladu sse zákonnem č. 227/2009 Sb., 
kterým se měění něktteré zákoony v ssou-
vislosti s přijeetím zákkona o zzákladnních 
registrech (dálle jen zákon), vznnikla měěstu 
Slavičín povinnnost řeššit problémm dupliicity 
názvu ulice DDružstevvní v rámmci území 
města Slavičínn a odsttranit takk nesouulad 
v katastru nemmovitosstí. Ve měěstě mááme 
dvě ulice Druužstevníí, a to je ppodle uuve-
deného zákonna nepříppustné. ZZákon totiž 
stanovuje, že „pokudd názvy uulic, silnic, 
náměstí, parkků a mosstů, jakož i dalšších 
veřejných proostranstvví v téže obci, ččísla 
popisná či evvidenčníí v téže části oobce 
a čísla orientačční v téžže ulici jsoou shoddná, 
obec rozhodnne o zmměně jejiich názzvů, 
popřípadě číseel do 1 roku ode ddne nabbytí 
účinnosti tohooto zákoona“. Pro nnaše měěsto 
to znamená oddstranit dduplicituu nejpozzději 
do 1. 7. 2011. 

Orgány města se touuto otázkkou již přřed-
běžně zabývally. Z důvvodu přijjetí zákona 
bylo již řešenoo přejmenování části ulice 
Dlouhá, která se nacháází na kattastrálnním 
území Hrádekk na Vlárské drázze, na uulici 
Polní. Nový náázev uliice Družsstevní vvšak 
s sebou ponesse mnohhem většší těžkoosti. 
Otázku, kterrou z uulic přejjmenovvat, 
řeší skutečnoost, že ulice DDružsteevní 
v Hrádku na Vlárskéé dráze mmá dalleko 
méně obyvateel, kterých se zmměna příímo 
dotkne (občannů od 155 let je zdde 94, síídlo 
zde má 27 podnikattelskýchh subjekktů, 
zatímco v ulicci Družsstevní vee Slaviččíně 
bydlí 334 obččanů odd 15 let aa sídlo zde 
má 53 podnikkatelskýých subjeektů). ZZ to-
hoto důvodu ddojde k ppřejmenoování ulice 
Družstevní v Hrádkuu na Vlárrské drááze, 
aby se změna ddotkla coo nejmennšího poočtu 
obyvatel. A jaký budee nový náázev ulice? 
Z předběžnýcch jednnání vzniikly zaatím 
návrhy: Družstevní II (příp. DDružsteevní 
II) nebo Pitínsská. Dallší návrhyy je možno 
předložit do kkonce kkvětna 20011. Pokkud 
má někdo z obbčanů, jiichž se zmměna týýká, 
potřebu se k dané problemattice vyjád-
řit, může svůjj návrh směřovaat písemmně 
na Mgr. Floreešovou na Odboor spráávní 
MěÚ Slavičín, dv. č. 2209 nebo  na e-mmail: 
osp1@mesto-sslavicin..cz. 

Jak jsem jižž uvedla výše, zmměna názvu 
ulice není vyyvolánaa potřebaami měěsta 
Slavičín, ale ppožadavvky zákoona. Měěsto 
se bude snažitt občanůům a podnnikatelůům, 
kterých se budde změna názvu uulice týýkat, 
poskytnout dlee svých mmožnostíí pomocc při 
řešení problémmů, kteeré změnna přinese. 
O konkrétnímm postuupu při vvýměnnách 
a zápisech zmměn doo dokladdů budeeme 
dotčené občanny a fi rmmy informmovat ossob-
ním dopisem. Všem předem děkujeeme 
za součinnostt a za poochopeníí.

Mgr. Iva FFlorešovvá, vedouucí Odbboru 
správvního MěěÚ Slavviičín

Město Slavvičín vv souladdu s uustanovvvením § 
39 odst. 1 záákonaa č. 1288/20000 Sb., oo obcích, 
vyhlásilo 2. kolo výběroovéhoo řízeníí na pro-
dej nemoviitého mmajetkku města Slaavičín.

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 čp. 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 16. května 2011 v 16 hodin v zasedací 
místnosti v 1. patře budovy radnice ve Sla-
vičíně, dveře č. 318.

Prohlídka bytové jednotky proběhne
dne 11. 5. 2011 od 15.30 do 16.30 hod., pří-
padně lze náhradní termín individuálně
dohodnout 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 bankov-
ním 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. 16. 5. 2011
v 16 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
schválení prodeje Zastupitelstvem města
Slavičín  

Bližší informace poskytne
Ing. Martina Slámečková,

vedoucí odboru ŽPSM,
tel.: 577 004 830.

Nabídka na prodej bytuZměna názvu ulice
Družstevní v Hrádku

Město Slavičín je jedním z posledních 
měst, která nemají regulováno parkování 
osobních vozidel v centru města. Důvodem 
byla skutečnost, že parkovacích míst byl 
v minulosti poměrný dostatek a nebylo tudíž 
potřeba k regulaci přistupovat. Je otázkou, 
zda již nenastala doba, kdy je v centru města 
obtížné zaparkovat, a zda volná místa zbyteč-
ně nejsou blokována lidmi, kteří zde parkují 
celý den. Proto dostala dopravní komise 
za úkol věcně a místně navrhnout systém 
regulace parkování vozidel.

Dopravní komise projednala
2 nejčastější způsoby regulace 
– placené stání za použití par-
kovacích automatů a neplacené 
stání zavedením časově ome-
zeného stání za použití parko-
vacích kotoučů. Většina měst 
využívá parkovacích automatů 
a z vybraných poplatků hradí 
provoz systému. Dopravní ko-
mise navrhla parkovací kotou-
če s ohledem na skutečnost, že 
snahou města není ekonomicky 
zatížit řidiče, ale provést regulaci parkování 
vozidel. Rada města vzala návrh na vědomí 
a rozhodla jej předložit do veřejného projed-
návání. Jak by tedy měla regulace probíhat? 

Je navrhováno, aby v pracovní dny v době 
od 8 do 17 hodin (úprava této doby u jednot-

livých míst je možná) bylo časově omezeno 
stání na následujících místech:
- obě parkoviště před poštou
- parkoviště před radnicí
- parkoviště před Českou spořitelnou
- na náměstí Mezi Šenky v úseku od ELVY 
po nárožní dům

V uvedené době a na uvedených místech 
by mělo být povoleno parkování vozidel pod 
dobu max. 2 hodin, která by měla být dosta-
tečná pro využití služeb obchodů, pošty, 

spořitelny či městského úřadu.
K vyznačení doby parkování
by sloužily zmíněné parkovací
kotouče. Provoz na ostatních
parkovištích by zůstal beze
změny.

Systém regulace parkování 
je tedy navržen a rádi bychom
znali názor veřejnosti.

Je potřeba regulace parko-
vání v centru? Pokud ano, je
vhodně navržená forma časově
omezeného stání?

Případné náměty či připo-
mínky poprosím zaslat do konce měsíce 
června 2011. Veškeré podněty předložíme 
radě města při dalším projednávání proble-
matiky regulace parkování v centru města. 
Předem děkuji za Váš zájem.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Regulace parkování – ano či ne?
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Jízzdaa pood vvvlivem alkkohholu
V prvním týdnu měsíce března 2011 byly

policisty OO PČR Slavičín zjištěny celkem
tři případy řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu, kdy u dvou řidičů byla
hladina alkoholu v krvi vyšší jak jedna
promile. Oba případy byly policií šetřeny
jako přečin ohrožení pod vlivem návykové
látky, za což může být podezřelému dle
zákona uložen trest odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti. V jednom případě je věc šetřena
jako přestupek, za což může být podezře-
lému udělena ve správním řízení pokuta
ve výši 10 – 20 tis. Kč a zákaz řízení až
na jeden rok.

Zttrátta pplateební kaartyy 
p ý ýa neooprrávnnněný výýběěr zz bankooomatu

Dne 9. 3. 2011 ztratil poškozený při pře-
pravě vozidlem taxi z Veselí nad Moravou
do Slavičína svoji platební kartu, u které
byl uveden PIN kód. Řidič vozidla taxi,
který platební kartu nalezl, provedl poté
v bankomatu neoprávněný výběr ve výši
33 tis. Kč. Policie podezřelému sdělila
podezření ze spáchání přečinu krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a po-

změnění platebního prostředku, za což mu 
může být dle zákona uložen trest odnětí 
svobody až na dvě léta.

Vllouppánní doo skleppníí kóóóje
Dne 9. 2. 2011 v době kolem 2. až 3. hodi-

ny došlo ve Slavičíně na ulici U Zahrádek 
k vloupání do sklepní kóje. Pachatel se 
pokusil odcizit dvě horská kola v ceně cca 
20 tis. Kč, byl však na místě vyrušen nájemní-
kem domu a odcizené věci zůstaly odloženy 
na chodbě před sklepní kójí. Ve věci provádí 
policie nadále šetření.

Výýtržžnoost vv restauuracci UUU Talafyyy
Dne 4. 3. 2011 byla hlídka policie přivo-

lána do restaurace U Talafy, kde podnapilý 
host obtěžoval ostatní hosty restaurace. Při 
následném služebním zákroku policie za-
jistila dvě osoby, které neuposlechly výzvy 
policie a začaly napadat zakročující policisty. 
Obě osoby byly umístěny do policejní cely. 
Věc byla kvalifi kována jako podezření ze 
spáchání přestupku proti občanskému 
soužití a oznámena k projednání na MěÚ 
ve Slavičíně. Ve správním řízení může být 
za uvedený přestupek podezřelým uložena 
pokuta do 20 tis. Kč. 

Policie České republiky informuje Uppozzornněníí pro oobčaanyyy
V průběhu měsíce března 2011 provedli 

policisté OO PČR Slavičín ve spolupráci 
s DI PČR Zlín dopravně bezpečnostní akci 
zaměřenou na dodržování povolené rych-
losti při přejíždění železničního přejezdu. 
Podnět byl dán od občanů Slavičína, kdy 
zejména ve Slavičíně-Hrádku na Vlárské 
dráze na ulici Družstevní si někteří řidiči 
udělali ze železničního přejezdu „závodní 
dráhu“. Při dopravní akci bylo policisty 
zjištěno celkem 13 přestupků, které byly 
projednány v blokovém řízení.

Rychlost na železničním přejezdu je 
upravena v § 28 odst. 3 z. č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích. 
Ve vzdálenosti 50 m před železničním 
přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič 
jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Pokud svítí 
přerušované bílé světlo signálu přejezdo-
vého zabezpečovacího zařízení, smí 50 m 
před železničním přejezdem a při jeho 
přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. 
Za porušení uvedeného paragrafu lze 
přestupci udělit v blokovém řízení dle zá-
važnosti porušení blokovou pokutu ve výši 
1 000 Kč nebo 2 500 Kč. Ve správním řízení 
však může být za přestupek udělena pokuta 
až do výše 5 000 Kč. 

Nprap. Milan Tyleček, 
vrchní inspektor

Dne 16. března proběhlo poprvé na So-
kolovně školní kolo Rubikonu, což je soutěž
připravená pro děti, aby poznaly riziko
hazardních her. Vítězný tým ze školního
kola nás reprezentoval v kole oblastním
v Luhačovicích (29. 3.) a zde pro nás vybo-
joval postup do krajského kola.
V měsíci březnu, a to dne 16. března se
konala okresní kola olympiády v jazyce
českém, v I. kategorii, kterého se zúčastnily
Eliška Hercová a Karolína Váňová z kvarty,
a dne 22. března se II. kategorie zúčastnily
Lucie Mlčůchová z třídy G-3 a Petra Lysá-
ková ze septimy. Eliška Hercová získala
krásné 10. místo z 64 soutěžících.
Dne 18. března proběhla na naší škole
mezinárodní matematická soutěž KLO-
KAN. Nejúspěšnějšími řešiteli byli studenti
Petr Jordán z tercie, Tomáš Pizúr a Micha-
ela Kostková ze sekundy.
Dne 9. března Eliška Hercová repre-
zentovala naši školu také v okresním kole
Zeměpisné olympiády a dne 23. března
Matematické olympiády. V ZO se umístila
na krásném 5. místě.
 V okresním kole Pythagoriády, konaném
dne 24. března ve Valašských Kloboukách,
vybojoval Marek Coufalík z primy 2. místo
z 57 účastníků. Dále se zúčastnili studenti
Jonáš Herec a Josef Tomeček z primy,
Michaela Kostková a Marie Králiková ze
sekundy, Jiřina Remešová z tercie. Všichni
se umístili v první desítce.
Dne 24. března zhlédli studenti projekci
fi lmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“.
Film je jako jediný z českých fi lmů nosi-

telem prestižní světové ceny „International
Emmy Award“, což je obdoba Oscara v oblasti
dokumentárních fi lmů a je také důležitou
součástí výuky novodobých dějin, tématu
holocaustu a „Wintonových dětí“.
Poděkování patří Kláře Málkové ze
septimy za příkladnou účast v krajském
kole Konverzační soutěže ve francouzském
jazyce a blahopřání Nele Goldbachové za
3. místo v kategorii A1. Soutěž se konala
dne 24. března na Gymnáziu T. G. M.
ve Zlíně.
Dne 24. března proběhlo okresní kolo
SOČ na Střední odborné škole v Divnicích.
Za gymnázium byly vybrány ročníkové
práce studentů Zdeňka Kupčíka, Marie
Mozgvové, Mirky Kosečkové z třídy G-4
a Miloslavy Manišové, Hanky Mrhálkové
a Honzy Bezděka z oktávy. Do krajského kola
postoupila Mirka Kosečková s prací v oboru
chemie a Honza Bezděk v oboru fyziky. Kraj-
ské kolo proběhne 20. května na gymnáziu
v Uherském Brodě. Všem zúčastněným stu-
dentům děkujeme za reprezentaci a přejeme
hodně štěstí v dalším kole.
V krajském kole soutěže Mládí kraje ko-
naném dne 29. března nás reprezentovala
studentka Andrea Černíčková ze třídy G-2,
a to ve zpěvu za klavírního doprovodu paní
učitelky Mgr. Markéty Maryášové.
V okresním kole Fyzikální olympiády
nás reprezentoval student Matouš Jemelka
z kvarty a získal krásné 2. místo. Soutěž se
konala dne 30. března ve Zlíně. 
Dne 30. března podnikla třída G-2 ekolo-
gickou exkurzi do Hostětína, kde měli stu-

denti možnost seznámit se s modelovými 
projekty udržitelného rozvoje CHKO, dále 
prohlédnout si moštárnu, kořenovou čistír-
nu odpadních vod a výtopnu na biomasu. 
Dne 31. března proběhl pracovní 
workshop – Astroprojektu pro studenty 
třídy primy. V rámci tohoto projektu byla 
připravená zajímavá přednášku, kterou 
vedl pan Mgr. Pavel Gabzdyl z Hvězdárny 
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, 
na téma „Měsíc“. 
Divadelní představení „Ondina“ zhlédli 
studenti sekundy a tercie dne 25. břez-
na v Městském divadle ve Zlíně a dne 
31. března se tam vypravila třída kvarta 
a kvinta na divadelní představení „Věc 
Makropulos“. 
Dne 1. dubna se konalo krajské kolo 
Chemické olympiády, kterého se zúčastnila 
Lenka Šilhánková ze sexty a Radka Durďá-
ková z kvinty. Při velmi vyrovnaných 
výsledcích skončila Lenka Šilhánková 
na 9. místě.
Dne 5. dubna proběhlo ve Zlíně okresní 
kolo Biologické olympiády, kde nás re-
prezentovaly Lucie Machovská z kvarty 
a Ivana Janušková z tercie. Ze 43 soutěží-
cích se na krásném 4. místě umístila Lucie 
Machovská.
V okresním kole Matematické olympi-
ády – kategorie Z6, Z7 konaném 6. dubna 
ve Zlíně nás repreze ntovali Josef Tomeček 
z primy, Marie Králiková, Pavel Sova, 
Michaela Kostková a Kamila Nováková ze 
sekundy. Josef Tomeček zvítězil v okresním 
kole a postupuje do kola krajského. 

Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium Jana Pivečky
 Dne 1

G
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Ruubikkonn
Rubikon je soutěž pro kluky a holky

ve věku od 12 do 16 let. Jedná se o kampaň za-
měřenou proti sázení mladistvých v hernách
a barech. Této akce se mohly zúčastnit děti
z Plzeňského, Jihomoravského a Zlínského
kraje. Vybraní studenti z Gymnázia Jana
Pivečky ve Slavičíně soutěžili mezi sebou
16. 3. 2011 na Sokolovně. Velkou podporou
jim byli po celou dobu klání jejich spolužá-
ci a také hosté, zejména ředitel gymnázia
Mgr. Josef Maryáš a starosta města Slavičín
Ing. Jaroslav Končický, a porota v  zastoupení
ředitelky DDM PaedDr. Zdenky Odehnalové,
ředitelky Nadace Jana Pivečky Mgr. Boženy
Filákové, zástupce deníku MF Dnes Mgr. Ivy
Chmelové a Policie ČR panem Františkem
Ševčíkem. Výkony soutěžních týmů hodno-
tila porota pod taktovkou oblastní koordiná-
torky soutěže Rubikon Bc. Evy Tomalové. 

Úkolem soutěžních týmů bylo projít 
všemi pěti koly s co nejvyšším počtem bodů.
V kole prvním museli soutěžící prokázat své
znalosti ze zákonů České republiky, v dalším
zase zručnost, v následujícím kole, jak jsou
v týmu sehraní. I když účastníci dokázali, že
všechno zvládají na výbornou, mohl zvítězit 
jen jeden tým, který se dne 29. 3. 2011 úspěšně
zúčastnil oblastního kola v Luhačovicích. 

Pokud se našim bojovníkům zadaří,
mohou vyhrát i krajské fi nále a odjet na za-
sloužený výlet do našeho hlavního města
Prahy, kde budou mít možnost nahlédnout 
do budovy Senátu České republiky. My
všichni jim samozřejmě budeme držet palce
a přejeme jim hodně štěstí. 

Touto cestou bychom také chtěli podě-
kovat paní PaedDr. Vieře Mikovčíkové,
která celou tuto akci u nás zorganizovala,
připravila pro nás velmi příjemné dopoledne
a přesvědčila nás, že sázení na náhodu se
nevyplácí.  Danuše Končická, sexta

Asstronomickký worrkshhoppp
Dne 31. března 2011 jsme ve spolupráci

s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Ko-
perníka v Brně uspořádali astronomický
workshop pro třídu prima, který se konal
v rámci projektu „Zavedení nových metod

ý yp ý pa forem do výuky přírodovědných předmětů

na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“. Obsah
a náročnost workshopu byly nastavenya náročnost workshopu byly nastave
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Pak přišla chvíle pro hlavní hvězduP k řišl h íl hl í h ě

dopoledne: pana Pavla Gabzdyla, zástupce
ředitele hvězdárny, jehož tématem byl náš
jediný přirozený satelit – Měsíc. Pan Gabzdyl
např. názorně ukazoval měřítko velikostí
a vzdálenosti Země a Měsíce, fáze Měsíce
a dokonce i „kývání“ Měsíce, díky němuž mů-
žeme v určitou dobu vidět dokonce i malou
část odvrácené strany našeho souputníka!
Pak se děti přesunuly k práci na noteboocích
v programech Stellarium a Virtual Moon
Atlas. Tato část byla velmi zajímavá a ote-
vřela nám (nejen primánům, ale i našemu
astrotýmu) nové obzory v poznání Měsíce.

Tento workshop je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

Ondřej Illek, třída G-3

Reeporrtááž z mmoravsskéé veeesnice
Ve středu 30. 3. 2011 jsme se místo vyučo-

vání vypravili strávit krásný, jarní sluneční
den do ekologické, vzkvétající, moderní mo-
ravské vesnice Hostětín. My, kteří jsme tuto
vesnici navštívili poprvé, jsme nevycházeli
z údivu, co vše jsme mohli zhlédnout. První
část naší výpravy jsme strávili v pasivním
domě, který je jako jediný v ČR otevřený
široké veřejnosti. Zevnějšek tohoto domu
vypadá jako obyčejná růžová vilka. Ovšem
zevnitř... jedna „vychytávka“ vedle druhé –
rekuparace, splachování dešťovou vodou,
hliněné omítky, zateplení slámou a další,
navíc je dům krásně útulný a příjemný.
Prošli jsme jej od sklepa až po střechu a řada
z nás je si již teď jistá, že v jiném domě než
pasivním v budoucnu bydlet nechce! 

Charakterizovat a popisovat další unikát-
ní projekty jako např. výtopnu na biomasu,
šetrné veřejné osvětlení, kořenovou čistírnu
odpadních vod či moštárnu by bylo pro větši-
nu nošením dříví do lesa, proto bychom spíš
chtěli pro ty, kteří v Hostětíně ještě nebyli,
vzkázat, že tuto vesnici rozhodně stojí za to
vidět. Nejenom pro unikátní projekty a pro
vstřícný přístup místních lidí, ale naučili
byste se také žít zdravěji a ekologičtěji.

t Na závěr bychom chtěli poděkovat
zaměstnancům ekologického institutu
Veronica se sídlem v Hostětíně za to, že
nám umožnili absolvovat celé příjemné
dopoledne zcela zdarma, což jako studenti
oceňujeme. Lucie Čechová a Aneta Horská

za studenty G-2 GJP Slavičínza studenty G-2 GJP Slavičín

Akktiviityy  škoooly v měsííci dddubnu
Maňáskový kroužek naší školy úspěšně 
nastudoval a předvedl dětem MŠ Malé Pole, 
MŠ Vlára a žákům 1. a 2. tříd nová pohádko-
vá představení s názvy Puf a Muf, O šišlavé 
princezně a Nic se nemá přehánět.
Zábavné odpoledne na Sokolovně plné 
hudby, her a soutěží s názvem Čarodějnický 
rej patřilo všem dětem, rodičům i veřejnosti. 
Pro žáky 8. tříd se uskutečnila beseda 
o činnosti humanitární organizace Adra 
s jejím koordinátorem pro mimořádné udá-
losti J. Koláčkem. 
Na jarní módní přehlídce předvedly své 
modely děti ze školní družiny a klubu.
Žáci 5. a 7. ročníku se zúčastnili příro-
dovědné soutěže Poznej a chraň v Žele-
chovicích.
Po celý měsíc se připravovali naši páťáci 
pod odborným vedením lektorů na soutěž 
zdravotnických hlídek Helpík.
Všichni žáci školy se zúčastnili výchov-
ných koncertů s názvy Hudba je prima ségra 
(I. stupeň) a Bigbít (II. stupeň) na Sokolovně. 
Ve školním informačním centru soutěžili
žáci ve znalostech knih Harry Potter.
Letošní novinkou pro naše žáky i vy-
učující byla účast v projektu Dny rodičů 
v matematice. 
V oblastní soutěži mladých cyklistů
v Luhačovicích nás reprezentovalo družstvo 
osmi žáků.
Jak se pečou a chutnají velikonoční per-
níčky si vyzkoušeli žáci 5. tříd spolu s paními 
kuchařkami naší školy.
Projekt Přeshraniční spolupráce pokra-
čoval další společnou interaktivní hodinou 
s žáky ZŠ Nová Dubnica, tentokrát se za-
měřením na fl óru a faunu našeho regionu.
Velikonoční zvyky na Valašsku poznaly 
děti 3. tříd při návštěvě Kosenky ve Valaš-
ských Kloboukách.
Na téma jak se slaví Velikonoce u nás 
a ve světě si připravili žáci 4. tříd s pomocí 
paních učitelek svůj projektový den.
Můj život bez drog byl název velmi zají-
mavé besedy určené žákům 7. tříd.
Celoškolního projektu Den Země se 
zúčastnili všichni žáci naší školy. Nejen že 
poznávali přírodní lokality v okolí města, 
ale svou prací se sami podíleli na jejich 
znovuobnovení a čistotě. 

Mgr. Jana Pinďáková

Dnny rrodičů vv mateemaaticee 
Jedním z dalších projektů s podporou EU, 

jichž se škola účastní, jsou „Dny rodičů v ma-
tematice“. Rodiče ve spolupráci s učitelem 
vedou hodinu a na konkrétních příkladech 
z praxe ukazují význam matematiky.

V 5. – 7. třídách tyto hodiny vedla paní 
Monika Hubíková. Jako zkušená obchodnice 
řešila praktické problémy, se kterými se žáci 
mohou setkat v běžném životě. 

ZŠ Slavičín-Vlára

Oranžový tým soutěžících z třídy kvarty
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Rozděleni do skupin pak hravou formou
počítali ceny v nákupních košících a snažili
se dosáhnout co nejlepších výsledků.

V 8. – 9. třídách si výuku zkusil pan
Stanislav Milička. Přiblížil žákům jednu
z důležitých oblastí – fi nanční gramotnost.
Na názorných příkladech si pak žáci ve sku-
pinách ověřili, jak je důležité bez chyby
a rychle počítat peníze, umět si zjistit velikost 
půjčky, její splácení, rizika úvěru a řadu
dalších praktických příkladů.

Pro žáky i lektory to byla zajímavá zkuše-
nost a zpestření výuky. Děkujeme lektorům
za odvahu, přípravu a spolupráci. Určitě
budeme podobné hodiny opakovat. 

Mgr. Daniela Štokmanová,
 Mgr. Rostislav Gorecký

Prrvňááčci užž plavouu 
Je všeobecně známo, že žáci 2. a 3. roč-

níků mají 10 lekcí povinného plaveckého
výcviku. V tomto školním roce jsme využili
možnosti a nabídli prvňáčkům a jejich rodi-
čům předplavecký výcvik v novém bazénu
v Luhačovicích. Přivítalo nás moderní
a příjemné prostředí se zábavným bazé-
nem, whirpoolem a pěknými plaveckými
pomůckami. 

V průběhu 5 lekcí se děti hravou formou
seznamují s vodou a získávají základní
plavecké dovednosti. Malým plavcům se
výuka líbí a rodiče jistě potěší pozvánka
na poslední lekci plavání.  Učitelky 1. tříd 

Slaaviččín – nnaše měěstoo
Jednoho dubnového dne šesťáci nezasedli

do školních lavic, ale vyrazili do ulic Slavičí-
na prohlédnout si známé i poznat úplně nové.

Cílem poutavé cesty s mnoha zastáv-
kami bylo, aby místo, kde žijí nebo chodí
do školy, poznali důkladně a ze všech úhlů.
Připomněli si historii, známé osobnosti,
významné budovy i každodenní život. Na-

vštívili infocentrum, městský úřad, Nadaci 
Jana Pivečky, kostel či zámek. Na rozdíl 
od běžných návštěvníků ale měli možnost 
podívat se i na místa běžně nepřístupná. 
A tak obdivovali cenné exponáty, které si 
pan Pivečka přivezl z cest po celém světě, 
prohlédli si sklepení zámku nebo shlédli 
na Slavičín z kostelní věže.

Den to byl rozhodně zajímavý a poučný. 
Děkujeme všem, kteří nám při organizaci 
akce vyšli vstříc a umožnili nám prohlédnout 
si zajímavá místa. Mgr. Gabriela Šuráňová

Sppoleečnáá hooodina zzemměppiisu 
see ZŠŠ Noová Dubnica 

pp

V nové multimediální učebně proběhla 
společná vyučovací hodina zeměpisu s naší 
partnerskou školou v Nové Dubnici. Pomocí 
přímého spojení se třída 8. C seznámila se 
stejně starými spolužáky a poté formou 
prezentací představili svůj region a rodné 
město. Pečlivá příprava byla slovenskou 
stranou oceněna, moc se jim to líbilo.

Druhou hodinu si vyučující připravili 
pro 4 družstva soutěž Riskuj se zeměpisnou 
tématikou. Žáci si v 6 okruzích otázek z celé-
ho světa prověřili své znalosti. No, upřímně, 
nervozita byla znát, na některé otázky se 
odpovědi nenašly…

Nejlepší znalosti nakonec měla děvčata 
z N. Dubnice před našimi děvčaty. Žáky jak 
z naší, tak i ze slovenské strany jsou tyto 
hodiny přijímány s nadšením.

Těšíme se na další pokračování.
Mgr. Rostislav Gorecký

Dne 11. 5. 22011 se na I. stuppni ZŠ Sla-
vičín-Vlára uskkutečníí Den předdškoláččků.
Budoucí prváččci u náss stráví jedno škoolní 
dopoledne se vvším všuudy. Za poomoci sstar-
ších spolužákků se buddou opravvdově uučit, 
zažijí „předškkoláčkovvské“ znáámkování, 
obdrží dobrouu svačinnku a vyzkoušší si 
i přestávkové skotačeení. 

Předškolááčci, taak nezaapomeeňte 
a přijďte!

Těší se na VVás budooucí spoluužáci i ppaní 
učitelky I. stupně ZŠ Slavičín-Vlára

Program MC Slavičín na květen
Po 2. 5. 10 hod. Tanečky 
Út 3. 5. 10 hod. Čtenářem od batolete. Půl-
hodinka zábavné četby pro nejmenší, jednoduché
hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic knihovny
St 4. 5. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
dítěte
Čt 5. 5. 10 hod. Zvídálek, 9 – 12, 13 – 16
Poradenství „Krok k zaměstnání“ (Objednejte se)
Po 9. 5. 10 hod. SCRAPBOOKS (pro ma-
minky) – výroba alba z ústřižků (Objednejte se)
Út 10. 5. 10 hod. Básničky s pohybem
St 11. 5. 10 hod. Hudební miniškolička
Čt 12. 5. 10 hod. Tvořílek, 14.30 Pletení 
z novinového papíru (Objednejte se)
Po 16. 5. Hrajeme si s modelínou
(celodenní aktivita)
Út 17. 5. 10 hod. Přednáška na téma:
Plavání kojenců a batolat
St 18. 5. 10 hod. Pohybové hrátky
Čt 19. 5. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
dítěte
Po 23. 5. Malujeme, omalováváme (celo-
denní aktivita)

Út 24. 5. 10 hod. Básničky s pohybem
St 25. 5.10 hod. Kreativní dílna pro maminky
– Bytové dekorace (Objednejte se)
Čt 26. 5. 10 hod. Hudební miniškolička
Ne 29. 5. 14 hod. Sportovní den pro děti
na Výletišti v Hrádku
Po 30. 5. 10 hod. Cvičení na míčích pro
maminky
Út 31. 5. 10 hod. Tvořílek
Volná herna: po 9 – 12, út 9 – 12, st 9 – 12, 
13 – 17, čt 9 – 12, 13 – 16
Cvičení pro těhotné: každou st od 16 hod.

tel.: 737 343 474
http://mc.slavicin.org/

Nabízíme zzdarma pro nezaaměstnaané, 
osoby na mateeřské a roodičovskéé dovolené, 
diabetiky a zzdravotnně a socciálně zzne-
výhodněné osoby a mládež vzdělávvací 
aktivity na Hoorním nnáměstí čč. p. 1111: 
 Volný přístup na počítačee s přippoje-
ním na internnet:
Po, St do  18.000 hodinn
Út  do 14.000 hodinn
Čt, Pá  do 16.000 hodinn

Je možné vyyužít asistenci prracovnníka, 
který poradí ppři prácii s PC nebbo pommůže 
s vyhledáváníím inforrmací a ppracovnních 
míst na webových seerverech.. V příppadě 
konání kurzůů v doběě provoznních hoodin 
je provoz pro veřejnoost omezeen.
 Aktuálně pplánované kurzyy s předdpo-
kladem otevřeení v kvěětnu a v čeervnu 2011: 
Základy prráce na PC
Práce na PPC pro ppokročiléé
Jednoduchhé a poddvojné úččetnictvví
 Průběžně se zájeemci mohou hllásit 
i do dalších vvzdělávaacích a řeemeslnných 
kurzů:
Práce s proogramemm PowerrPoint
Tvorba webbových stránek vvčetně gra-
fi ckého designnu (i proo mládežž od 10 llet) 
Práce s intternetemm 
Práce s muultimédiii na PC
Domácí oššetřovatelská péče 2, který 
je navazujícím kurzzem na kkurz DDOP,
a do řemeslnýých kurzzů: 
Základy keeramickké tvorbyy
Drátkovánní
Pletení z papíru
Paličkovánní

Informovaat a hlásiit se můžžete osoobně 
v sídle Nadacce Jana Pivečky na adrrese 
Horní nám. č.. p. 111 nnebo na teelefonnních 
číslech 577 3442 822, 7739 095 3315.

Každou středu odd 16 hoddin můžžete 
v domě č. p. 996 na HHorním nnáměstíí na-
vštěvovat DÍLLNU INSSPIRACEE. 
 Plán aktiviit:
4. 5. a 11. 5. PPletení zz papíru
18. 5. a 25. 5. Mozaikka z kachhliček
(květináče, truhlíky, koule)

Bližší infoormace k aktiviitám dílny 
získáte na teleefonnímm čísle 7777 913 7782.

Mgr. Božeena Filákková, ředditelka NJP

Pozvánka pro předškoláky

Vzdělávacího střediska
Informace

PPrProgram MMCMC

Mateřské centrum Slavičín

ZvZvememee VáVás s nana 

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍU VÝTVARNÝÝ
na téma 

KAMARÁDSTVÍ,AAMARÁDSTT
která potrvá od 11. do 31. květáá od 11. do 31.. na 2011

v Městském infocentru ve Slavičíně.kémém i infnfococenentrtruu veve 

Mateřské centrum Slavičín
a hasiči z Hrádku pořádají ke Dni dětí 

1. ročník Dětských
olympijských her

v neděli 29. 5. 2011 od 14 hodin
na Výletišti v Hrádku

Hudba, soutěže, hry, občerstvení.



88

Ússpěcchyy naaššich žááků v kkkrajskýýcch 
ýkoolechh ssoutěěží odbbornnýccch doveedností

SOŠ Slavičín, díky velmi dobré vybave-
nosti pro výuku strojírenských předmětů,
byla stejně jako loni pořadatelem Krajského
kola soutěže odborných dovedností žáků
oboru Obráběč kovů ve Zlínském kraji. Dne
29. března se ho zúčastnilo celkem 15 žáků
z osmi škol Zlínského kraje.
Úkolem soutěžících bylo: 
- složit test z teoretické části
- vyrobit na soustruhu součástku podle
předepsaných rozměrů dle výkresu
- na frézce vyrobit držák dle výkresu
- přesně pojmenovat a vysvětlit účel a použití
pěti vylosovaných předmětů ze strojírenské
praxe

Naši třeťáci Jan Ambrůz a David Kůdela
v soutěži obsadili skvělé druhé a třetí místo!
Za odměnu měli možnost zúčastnit se zahra-
niční stáže. Všichni soutěžící také obdrželi
hodnotné věcné ceny.

Podobným způsobem pak probíhaly
soutěže dalších učebních oborů.
Dne 23. března proběhlo krajské kolo
soutěže odborných dovedností pro obor
Automechanik, které se konala na SOU Va-
lašské Klobouky. Žáci vypracovali teoretický
test a předvedli své praktické dovednosti
a odborné znalosti. V této soutěži se našim
třeťákům dařilo už méně, celkově obsadili
10. a 13. místo.
Dne 29. března proběhlo na SOŠ Otroko-
vice i krajské kolo Vědomostní olympiády
Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Bližší informace o soutěžích žáků tech-
nických oborů najdete na našich webových
stránkách (www. sosslavicin. cz.) 

Mgr. Jana Kubíčková

Zaahraaniiční mmobilitty –– NNěmeckooo 
a Nizoozeemí 

Ve dnech 3. – 9. 4. 2011 se poznávacího
zájezdu do Německa a Nizozemí zúčastnili
žáci oboru „Obráběč kovů“, kteří se v kraj-
ském kole soutěže odborných dovedností
umístili na 2. a 3. místě. 

V Německu si žáci prohlédli výrobu auto-
mobilů Volkswagen Golf, VW Touran a VW
Tiguan v největší německé továrně společ-
nosti VW ve Wolfsburgu (denní produkce
3 400 aut) a také výrobu automobilů Ford
Fiesta a Ford Fusion v Kolíně nad Rýnem
(denní produkce 1 800 aut). 

V programu byla dále prohlídka města
Wuppertal s unikátní technickou památkou
– visutou dráhou, kde se vagóny drá-
hy pohybují ve výšce 8 – 12 metrů nad
řekou, návštěva střední odborné školy
Werner-von-Siemens-Schule v Kolíně,
prohlídka solární elektrárny a prohlídka
průmyslového komplexu uhelného dolu
Zollverein. 

Čtvrtý den jsme měli možnost prohléd-
nout si výrobu lodí ve společnosti Holland

Shipyards, následovala prohlídka přístavu
a města Rotterdam. Poslední den byl věnován
prohlídce střední odborné školy ZADKINE
College v Rotterdamu, vědeckého parku
NEMO a města Amsterodam.

Tématický poznávací zájezd byl žákům
odměnou za jejich výborné umístění v kraj-
ské soutěži a účastníkům přinesl nové
zkušenosti jak v oblasti profesní, tak také
v poznání prostředí, kultury a života lidí
v zemích EU.

Ing. František Petrů

I VVy ppommáhháte!
V rámci přípravy na budoucí povolání

žáků studijního oboru Sociální péče-soci-
álně-správní činnost probíhají na SOŠ Sla-
vičín sbírkové aktivity zaměřené na pomoc
vybraným skupinám dětí, mládeže i dospě-
lých. Akce probíhají v předem stanovených
termínech prakticky po celý rok. 

V souvislosti s těmito aktivitami patří vel-
ké poděkování všem našim občanům, kteří
pravidelně přispívají formou fi nanční pod-
pory výše zmíněným zranitelným skupinám
a podílejí se tak na zkvalitnění života těchto
v mnoha směrech handicapovaných lidí.

A o které charitativní akce se vlastně
jednalo? Kvůli jejich četnosti uvádíme
stručný přehled:
Den, kdy svítí světlušky – sbírka zaměřenáy
na pomoc nevidomým a slabozrakým
Projekt Šance – podporuje činnost Domu
Šance a terapeutickou dílnu pro potřebné
skupiny
Fond Sidus – pomoc pro onkologicky ne-
mocné děti v Motole v Praze a ve Fakultní
nemocnici v Olomouci
Jaro s píšťalkou – podpora handicapo-
vaných dětí
Sluníčkový den – pomoc opuštěným dětem
a náhradním rodinám
Červená stužka – pomoc nevyléčitelně
nemocným HIV a AIDS

Mgr. Jitka Majcová, koordinátorka akcí 

Č333. roočnník SSSOČ – ookrresnní kolo již 
ppoodevvátté naaa SOŠ SSlaviččíín 

24. března 2011 se na Střední odborné
škole Slavičín konala přehlídka prací okres-
ního kola Středoškolské odborné činnosti.
Stejně jako v minulých letech, i letos je
generálním partnerem této soutěže Česká
spořitelna, a. s.

Přehlídky se zúčastnilo 36 prací ve 12 obo-
rech, školy zlínského okresu reprezentovalo
tentokrát 54 žáků. Práce umístěné na prv-
ních třech místech postoupily do krajského
kola, které se konalo 20. 4. 2011 na Gymná-
ziu J. A. K. v Uherském Brodě. A jaké jsou
výsledky? 

V oboru 02 Fyzika zvítězil Michal Vyvleč-
ka ze SPŠ Otrokovice, na druhém místě se
umístil student Gymnázia J. Pivečky Slavičín
Jan Bezděk.

V oboru 03 Chemie obsadily první dvě 
místa opět studentky Gymnázia J. P. Slavi-
čín, jmenovitě Miroslava Kosečková a Hana 
Mrhálková. 

V oboru 04 Biologie obsadila 1. místo 
Marie Mozgvová, také ze slavičínského 
gymnázia, obor 06 Zdravotnictví patřil 
studentkám SOŠ Slavičín – 1. místo Barbo-
ra Brázdová a Eva Tichá; 2. místo Ludmila 
Mikulková a Zuzana Tomková a 3. místo 
patří Lucii Lysáčkové a Denise Sáblíkové. 

V oboru 07 Zemědělství zvítězily Pavla 
Šimčíková a Nikola Doležalová z Gymnázia 
Zlín – Lesní čtvrť. 

V oboru 09 Strojírenství, hutnictví, do-
prava a průmyslový design patří 1. místo 
Jakubu Polanskému ze SPŠ polytechnické 
– COP Zlín, 2. místo Pavlu Faldíkovi a Pe-
tru Lysáčkovi ze SOŠ Slavičín a 3. místo 
Rostislavu Zapletalovi a Martinu Mikelovi 
ze SPŠ Zlín.

V oboru 12 Tvorba učebních pomůcek, 
didaktická technologie zvítězili domácí žáci 
SOŠ Slavičín Filip Pastyřík a Michal Daňa. 

V oboru 13 Ekonomika a řízení patří 
první a druhé místo studentům Obchodní 
akademie T. Bati a VOŠe Zlín Romaně 
Ředinové, Lukáši Kunovskému, Nicole 
Machalové a Kristýně Pelcové a třetí místo 
patří studentům SOŠ Slavičín – jmenovitě 
Martinu Maryášovi a Radimu Zelískovi. 

V oboru 14 Pedagogika, psychologie, socio-
logie a problematika volného času zvítězil 
Jakub Válek z OA T. Bati a VOŠe Zlín, 2. místo 
získaly Eliška Surmařová a Soňa Večeřová 
z Gymnázia Zlín, 3. místo Veronika Scho-
vajsová a Veronika Schreiberová.

V oboru 15 Teorie kultury, umění a umě-
lecké tvorby se na 1. místě umístila studentka 
Gymnázia Lesní čtvrť Zlín Pavlína Luka-
šíková, na 2. místě Filip Malina a Michal 
Knot a na 3. místě se umístila Michaela 
Manišová z Gymnázia J. P. Slavičín. 

V oboru 16 Historie získala první místo 
Eva Šůstková, druhé místo Jakub Roubalík. 
Oba jsou studenty Gymnázia Zlín. Třetí 
místo patří studentu Gymnázia J. Pivečky 
Slavičín Zdeňku Kupčíkovi.

V soutěžní kategorii 17 Filozofi e, politolo-
gie a ostatní humanitní a společenskovědní 
obory patří postupová místa studentům 
Gymnázia Zlín Danielu Zemanovi a Matěji 
Randárovi. 

Všem postupujícím gratuluji a přeji hodně 
úspěchů při reprezentaci škol v krajském 
kole. Ostatním soutěžícím bych chtěl po-
děkovat za účast a reprezentaci v okresním 
kole soutěže. Děkuji také pedagogům ze 
všech již zmiňovaných škol za účast v komi-
sích a spravedlivé hodnocení prací. 

Soutěžící, kteří se umístili na prvních 
místech v každém oboru, získali od České 
spořitelny, a. s., certifi kát ke zřízení účtu 
Student + s vkladem 500 Kč. 

Podrobné výsledky i fotografi e ze soutě-
že je možné najít na webových stránkách 
www.sosslavicin.cz. 

Ing. Michal Horalík,
koordinátor okresního kola soutěže SOČ

Střední odborná škola Slavičín
ÚÚ ě h
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Úspěchy mladých hudebníků ZUŠ Slavičín 
V letošním školním roce se naše škola

opět zapojila do soutěží ZUŠ. Mladí muzi-
kanti poměřili své schopnosti v okresních
a krajských kolech ve hře na klavír, housle
a kytaru. Výsledky jsou víc než potěšující
a svědčí o kvalitní práci žáků a jejich
pedagogů. Všem, kteří úspěšně reprezento-
vali naši školu, děkujeme a přejeme hodně
úspěchů v dalším studiu.

Jana Jakúbková, ředitelka školy

HOUSLE 
Okresní kolo – Zlín Malenovice
tř. uč. Hana Petrů: Anna Petrů, 1. kat.
1. místo s postupem, Martin Vincour,
2. kat. 2. místo, 
tř. uč. Bohumila Stillerová: Terezie Petrů,
5. kat. 2. místo, Magdalena Mikuličáková,
8. kat. 1. místo s postupem, Kateřina Liš-
ková, 9. kat. 2. místo
koncertantní obsazení:íí
3. kat. Magdalena Mikuličáková, Markéta
Mikuličáková 1. místo s postupem
Krajské kolo – Zlín
Anna Petrů 2. místo, Magdalena Mikuli-
čáková 2. místo
koncertantní obsazení:
Magdalena Mikuličáková, Markéta Miku-
ličáková 2. místo

KLAVÍR
Okresní kolo – Napajedla
tř. uč. Hana Durďáková: Sára Saňáková,
1. kat. 2. místo, Barbora Plšková, 2. kat.
2. místo, Anna Kuželová, 6. kat. 2. místo,
Zuzana Štěpančíková, 8. kat. 3. místo,
Vlastimil Noghe, 9. kat. 3. místo
tř. uč. Věra Hájková:Tobiáš Drápala, 0. kat.
2. místo, Mojmír Argaláš, 1. kat. 2. místo,
Jonáš Plášek, 2. kat. 2. místo, Milan Durďák,

2. kat. 2. místo, Veronika Kuželová, 6. kat. 
1. místo s postupem.
Zvláštní ocenění poroty za mimořádný 
umělecký dojem: Magdalena Durďáková, 
10. kat. 2. místo, Zuzana Skrášková, 10. kat. 
1. místo, Barbora Hořáková, 10. kat. 1. místo 
s postupem,
Krajské kolo – Kroměříž
Veronika Kuželová 1. místo, Zuzana Skráš-
ková 1. místo, Barbora Hořáková 1. místo

KYTARA
Okresní kolo – Zlín
tř. uč. Petr Grochovec: Petra Suchánková, 
0b kat. 1. místo s postupem
Krajské kolo – Uherský Brod
Petra Suchánková 2. místo

KVĚTNOVÝ KALENDÁŘ

6. 5. Konceert abssolventtů, 188 hod. sssál ZUŠ
13. 5. Konccert abbsolvenntů, 18 hod. sssál ZUŠ
21. 22. 5. FFestivaal sborovéhho zpěvuuu, 
Moravsko--třeboovské aarkáddy (Cantttare)
29. 5. Beneefi ční konceert, 119 hod.,, kostel 
Slavičín

Beenefifi čnní koooncert
Milí spoluobčané, takřka po roce přichá-

zíme opět s nabídkou koncertu SPS Cantare 
při ZUŠ Slavičín a jeho hostů. A protože se 
jedná o koncert benefi ční, zveme širokou ve-
řejnost, aby se spolu s námi zapojila do sbír-
ky a podpořila tak dobrý úmysl. Tentokrát 
bychom velmi rádi pomohli získat fi nanční 
obnos na opravu střechy našeho slavičínské-
ho kostela. Myslím, že je nás mnoho, kteří 
cítíme, že bez této krásné dominantní stavby 

si naše město nedovedeme představit a že 
téměř všichni čas od času toto místo při růz-
ných příležitostech navštěvujeme. Oprava 
střechy kostela probíhá již od loňského jara. 
Naše farnost pořádá pravidelné měsíční 
sbírky při bohoslužbách po celý rok a pře-
sto, že výtěžky jsou stále větší, ani zdaleka 
tyto peníze nestačí na fi nancování dalších 
náročných prací. Pro Vaši plnější před-
stavu uvedu některá důležitá fakta, která 
mi ochotně sdělil duchovní správce naší 
farnosti P. Miroslav Strnad. „Střecha byla 
opravována naposledy v  roce 1998, a to 
byla provedena pouze výměna některých 
vadných trámů, jinak střešní krytina byla 
místy dožilá a proto je potřeba nahradit ji 
novou, dle rozhodnutí památkářů krytinou 
z eternitu. Celkový rozpočet na opravu 
střechy je 3,5 mil. korun a kvůli fi nančním 
možnostem je rozdělen do tří etap (3 roky). 
Na loňské práce bylo použito z vlastních far-
ních zdrojů 1, 2 mil. korun a formou dřeva 
byla poskytnuta dotace z MěÚ Slavičín jak 
vloni, tak i letos. V této letošní etapě, která 
nás čeká, bude potřeba 1, 3 mil. korun, 
a pro příští rok ještě 1 milion korun. Jsou 
podány žádosti o dotace ze Zlínského kraje 
a Památkového odboru MěÚ Luhačovice, 
ale zda je dostaneme, není zatím známo.“ 
Tolik fakta. Proto – máte li zájem pomoci, 
přijďte v neděli 29. 5. 2011 v 19 hodin 
do slavičínského kostela na BENEFIČNÍ 
KONCERT a fi nančním darem můžete 
přispět na opravu střechy. 

Účinkovat bude SPS CANTARE, sólisti, 
DPS Tučňáci a hosté. Těšíme se, že společně 
prožijeme pěkné chvíle s hudbou a zároveň 
pomůžeme dobré věci. 

Pokud se na koncert nemůžete do-
stavit a přesto chcete přispět, můžete 
zaslat Váš fi nanční dar na farní účet číslo: 
185576814/0300. 

Anna Frajtová, sbormistr 

Poohlédnutí za dubnem, který je již
v tuto chvíli historií, byť mladou, nechalo
za sebou všechny námi plánované aktivity
na tento měsíc.

Nastoupil květen, který je každoročně
měsícem vrcholících příprav na letní ak-
tivity. Těch jsme nabídli letos celkem 12.
Tou nejvýznamnější je desetidenní tábor
na Martiňáku. Nabídli jsme svým klientům
čtyři pětidenní příměstské tábory, jednu
dvoudenní akci, dvě akce polodenní a čtyři
celodenní výlety určené především cílové
skupině rodiče a děti.

Nabídka pro cílovou skupinu rodiče
a děti:
celodenní výlet – Baťův kanál – 13. čer-
vence 2011
celodenní výlet – Moravský kras –
18. srpna 2011 
celodenní výlet – Vršatec – 23. srpna
2011 

celodenní výlet – Trenčín – 24. srpna 2011
Poznámka: Přihlášky na čtyři výše uve-

dené aktivity jsou k termínu 20. června 2011. 
V případě Baťova kanálu, Moravského kra-
su a Trenčína je důležitý dostatečný počet 
zájemců. 

Tradičně každoročně v měsíci květnu se 
koná ve spolupráci s místní knihovnou akce 
Literárně-historické toulky Slavičínem. 
Tato akce je jedinečnou příležitostí, jak se 

dozvědět co nejvíce zajímavostí o našem 
městě, navštívit místa, která jen tak každý 
smrtelník neuvidí, dostat se k zajímavým 
informacím, pobavit se, zasoutěžit si 
a putování zakončit společným posezením 
u táboráku s opékáním špekáčků.Tato 
akce proběhne ve Slavičíně ve středu 
18. května 2011 a zveme na ni nejen děti, 
ale i dospělé.

Květen je i měsícem, do něhož situujeme 
námi pořádanou humanitární akci Běh 
naděje, kterou, jako hlavní pořadatelé 
připravujeme především ve spolupráci 
s turistickým oddílem SK Slavičín. Letos 
se Běh naděje uskuteční poslední květno-
vou sobotu, 28. května 2011. Všechny co
nejsrdečněji zveme. 

Bližší informace: děti ve školách, pla-
kátovací plochy.

Přřipravujemmme: 
Baví se celá rodina – 6. června 2011. 

PaedDr. Zdenka Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
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NAROZENÍ
Pavel a Šárka Valčíkovi – dcera Anna
Jaroslav a Jana Malíkovi – dcera Nicol
Michal Němeček a Kateřina Blažková –
dcera Denisa
Radim a Lucie Borákovi – dcera Tereza
Bohumil a Zuzana Kročilovi – dcera Karolína
Josef a Věra Pláškovi – dcera Tereza
Rudolf a Alena Kantnerovi – dcera Lea
Josef Hak a Miroslava Kepáková – syn
Sebastián

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA BŘEZEN
 8. 3. 2011 Věra Kozuubíková, 51 let, Slavičín
 9. 3. 2011 Marie Noovotná, 80 let, Slavičín
 10. 3. 2011 Milada Pooláčková, 81 let, Slavičín
 12. 3. 2011 Vilém Mrrhálek, 87 let, Rokytnice
 14. 3. 2011 Otilie Vonndrová, 78 let, Slavičín
 18. 3. 2011 Oldřich HHába, 77 let, Divnice
 18. 3. 2011 Václav Čeech, 64 let, Slavičín
 26. 3. 2011 Františkaa Gottfriedová, 82 let, 
                     Petrůvka
 30. 3. 2011 Ludmila Bařinová, 89 let, Hrádek

Zdeněk a Radana Blažkovi – syn Dan
Martin a Leona Salvetovi – syn Eliášš

SŇATKY
Dalibor Salvét a Lenka Indrová

ÚMRTÍ
1. 3. 2011 Oldřich Černík, 78 let, Nevšová
2. 3. 2011 Miloslav Goňa, 81 let, Rokytnice
8. 3. 2011 Marie Šťávová, 81 let, Slavičín

y

Dne 9. května 2011 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana 

Jiřího MORBITZERA
ze Slavičína.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 19. května 2011
by se dožil 90 let pan 

Alois ŽÁK
y

 z Petrůvky.
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.
Rodina Žákova a Vachlova

p

Děkujeme touto cestou všem 
za projevenou soustrast, 

květinové dary a za procítěný
projev paní Bartošové 

při posledním rozloučení 
s paní Ludmilou BAŘINOVOU

p

z Hrádku.
Dcery s rodinami

V Z P O M Í N Á M E

Dne 4. května 2011 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí paní
Jiři NEUMANOVÉJiřiny NEUMANOVVVÉÉÉ

p ý
Sl ičí ze Slavičína.

Za tichou vzpommmíínku děkují
synové Karel a JJJiřJ ííí, maminka

a sestry s rodiodiodiodinami.

DDneDneDneDneDne 29 29 29 29292 . k. kkkk. k ětvětvětvětvv nnna nn 20120111 
vzpomenemnemememneme 1e 1e 1e 1e 10. 0. 0. výrvýrvýrvýrvýročočočíočč  úmmmmmrtírtírtírtírtí   

pana Karararararlala la aa ZVOZVOZVOZVOZV NKANKANKANKANKA a a  a aa dnednedndnedn    
11. červenceceece to to tototohothothothothoto ro ro ro ro rokuokuokuokuoku upupup upuplynlynlynlynlyne 

17 let, kkkkkdy dy dy dydy násnásnásnásnás opopopppustusttustustus ilailailailaila pa pa pa pa paníííní ní
Františkakakaaa ZV ZV ZVZVZVONKONKONKONKONKOVÁOVÁOVÁOVÁOVÁ,

yyy ppppp pppp

oba ze Slavivivivivičínčínčínčínčína.a.a.
Stále vzpomíomm najnananana í 

syn Karel s rorodinonononoou u uu u
a dcera Miloslaslaslasll vva s rodiodiodididinounounououou.....

Děkujeme touto ceese tou všem, 
kteří se zúčastnillli ppposledního

rozloučeníí s paní 
Františkou GOTTTTFRRIEDOVOU

z Petrůvkvkky.
Zarmoucená rodinaZ á di

Dne 21. května 2011 uplyne 5 let 
od úmrtí pana Josefa PECHALA

Sl ičíze Slavičína.
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami.

DneDneDneDneDne 2828 282828. kkkkvětvěvě na aaaa 2012012012012011 1111
vzpvzpvzpvzpvzpomeomeomeomeomenemnnenn e 44444. v.. výroýroýroýroýročí čí čí čč úmrúmrúmúmrúm títítí í panpanpanpapana 
JarJarJarJarrosllosloslosloslavaavaavaavaava MA MA MAMAMA MATTTULTULYYYYYY zezezezeze Sl SlSlSl iaviaviaviavivičíčínčínnčínna.YYYY
S lS lS lS lS láskáskáskáskáskouou ououu a úa úa úa úa úctoctctctct u vzpomínají man-

želželželelelka,ka,ka,ka,ka, dc dc dcdcdceraeraeraeraera Katka s rodinou,
synsynsynsynsyn Ma Ma MaMaMartrtirtrtrt n a rodiče.

PozPozPozPozPozůsůstůsůů alí po zemřelé paní 
JarJJ milmilmilmilmile FOJTŮ

pp
 z Vrbětic srdečně 

děkují touto cestou všem, kteří ji 
doprovodili na její poslední cestě.

Srdečné poděkování panu 
primáři MUDr. Palkovskému,

MMMUDMM r. Manové a celému zdravot-
nicnnnn kému kolektivu slavičínské 

nemocnice, kteří o naši maminku 
s nevšední péčí pečovali.

Za pozůstalé manžel, 
dcery s rodinami.d di i

31. května 2011 si připomeneme 
5. výročí, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička, ,
paní Ludmila JANČAŘÍKOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou, syn 

Zbyněk s rodinou a syn Roman

Vzpomínáme na rodičeí á
Annu a Aloise SÁSKOVÝCH

p

ke stému výročí jejich narození.
Dcery s rodinami

Dne 16. května 2011 si 
připomeneme 5. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil pan 
František RAK ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují 

manželka a synové s rodinami.

Blahopřejeme

Podděkkovváánííí
Charita ssv. Voojtěchaa Slaavičín ddděkuje 
členkám ČČeskéhho svazzu ženn ze Slavvvičína, 

j j

dobrovolnníkům a dárcůmm za fi nnnanční 
podporu ve výýši 2 0000 KKč, posskytnu-
tou z výttěžku letošnních slavičínnnských 
fašanků. 

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střechFOBOOS – fifi nančční 
a realitnní služžby Sllaviččín

Od 1. květnaa 2011 kkancelář zz budovyy 
Potravin u Pinďďáků přeemístěna ddo budovy 

ORLOVNYY, místnosst v přízemmí vlevo

ve středuu od 14 do 15.300 hod.
fi nannční porradenstvví

ve čtvrtekk od 14 do 15.30 hod.
reealitní sslužby

Tel. 775 7709 7733, 720 3944 883

Dne 27. května 2011 oslaví 
naše maminka a babička 

Jiřina KOUBKOVÁ ze Sl
80. narozeniny.
Všechno nejlepší 

zácnému jubileu jí přejí 
Antonín a Jiřina s rodina

vnuci a pravnuci.
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Společnost Veolia Voda ČR odeslala 
u příležitosti Světového dne vody na účet 
Člověka v tísni již celkových 450 tisíc korun. 
Jde o výtěžek z prodeje karaf na vodu, který 
byl zahájen loňského 1. prosince.

I vy nyní můžete podpořit tento projekt 
a karafu si objednat na www.kohoutkova.cz
nebo si ji zakoupit osobně na zákaznickém 
centru vodáren ve Zlíně – Loukách. Ceny 
jsou 444 Kč karafa s víčkem od designéra 
Piršče a 350 Kč bez víčka od designéra Pelcla. 

Člověk v tísni bude z fi nančního daru spo-
lečnosti Veolia Voda stavět a opravovat vodní 
zdroje pro školy v Etiopii. „Chceme také 
z těchto prostředků postavit střešní chytače 
dešťové vody u třech škol v regionu Jižních 
národů v Etiopii,“ řekla Dana Plavcova ze 
společnosti Člověk v tísni. „Čistá dešťová 
voda je často jediným zdrojem vody na pití“, 
dodala Plavcová. Lidé v Etiopii mají mnohdy 
k dispozici pouze vodu z malých bahnitých 
rybníčků zachycujících dešťovou vodu. Ty 
bohužel často vysychají a bývají zdrojem 
nákazy. Jedinými zdroji vody pak zůstávají 
studny a prameny, které se však v některých 

Veolia pomáhá školákům v Africe k vodě!
oblastech Etiopie nachází i 250 m pod zemí. 

Kampaň v restauracích „Čerstvou 
kohoutkovou? Stačí říct!“ rozjela loni spo-
lečnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 
na Moravě. Vodárny darují designové karafy 
provozovnám, které nabízejí zákazníkům 
vodu z kohoutku. Zatím se do projektu v ČR 
se přihlásilo přes 400 podniků. Na Zlínsku 
to je 19 hotelů, gastronomických podniků 
a kaváren. Všechny restaurace najdete 
na webu http://www.kohoutkova.cz/sezna-
m-restauraci, v kapitole Morava.

KVALITA VODY
Voda z kohoutku na Zlínsku odpovídá 

všem legislativním normám na pitnou vodu, 
která je zde středně tvrdá. Tvrdost vody ale 
není na překážku, naopak ze zdravotního 
hlediska dáváme přednost spíše vodě tvrdší. 
Pro zdravý růst nebo k ochraně před odváp-
něním se doporučuje pít vodu s obsahem mi-
nerálních solí jako jsou vápník nebo hořčík. 
Voda z kohoutku je tedy tím nejjednodušším 
každodenním zdrojem vápníku pro Váš orga-
nismus. Na druhou stranu v měkčí vodě se 
lépe pere a nezanechává povlak na nádobí 
a spotřebičích.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. –
Váš dodavatel služeb v oblasti vodovodů 

a kanalizací. 
www.smv.cz, 840 668 668

Vás zve naa
ŠIPKY
BOWLIING
VÝBORRNÁ KKUCHYYNĚ 
Rezervacee: tel. č. 773 9999 9973 
www.bowwlingslavicinn.cz

BOWLING SLAVIČÍN

PLA
C

EN
Á

 IN
ZERC

E

RESTAURACE ZÁLOŽNA POŘÁDÁ

DNNYY ITAALLLSKÝÝCCHHH 
SSPEECCIAAALITT 

ve dnech 24. – 27. května 2011, 
denně od 14 hodin

Jídelnní líístekk naalezneete od 200. 5. 20111 
na wwwww.slaavvgast.cz.

Objjednnávkky nna tel.. č. 577 3342 3315. 
Srdečně Vás zveme!

ZEDNICKÉ AA OBKLAADAČSKKÉ PRÁÁCE 

Josef KREJZA
Teel.: 734 5549 652

Obec Lipová srdečně zve na

DĚTSKÝ BAZÁREK
pp

ve dnech 17. a 18. května 2011
vždy od 15 do 18 hodin

v Obecním domě v Lipové.
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Vážení čtenáři. Rok se s rokem sešel a mo-
deláři vstoupili do druhé desítky úspěšné
soutěžní výstavy Slavičínský šikula. Dovolte
mi prosím krátké shrnutí.

Letošní účast modelářů bohužel potvrdila
skutečnost, že tento druh záliby nezažívá
zrovna nejlepší časy. I přes tuto nepříznivou
skutečnost, se kterou se musejí vyrovnávat 
kluby po celé republice, jsme byli mile pře-
kvapeni. Vystavovat přijela téměř stovka
soutěžících s více jak 250 modely. Myslím,
že jsme jim měli co nabídnout. Vždyť naše
soutěž nabízí 72 modelářských kategorií!
S touto nabídkou se řadíme v naší republice
k několika málo akcím s mezinárodní účastí.

Podpořit nás přijeli opět modeláři z celé
Moravy i z českých zemí.

Trošku slabší účast modelářů nám letos
vynahradili návštěvníci, kterých byl re-
kordní počet. Rozhodně se měli na co dívat.
Mimo vystavených plastikových a papíro-
vých modelů nabízely svoje ukázky kluby
vojenské historie z Army Parku ve Slavičíně
a z Napajedel. Historické zbraně, uniformy,
militárie, technika. To vše si mohli vychutnat 
znalci druhé světové války i Československé
lidové armády.

Pro vyznavače dálkově řízených modelů
jsme měli mimo stále atraktivních modelů
silniční techniky i dvě novinky. První z nich
byla závodní terénní auta s benzinovým
motorem, která jezdila na překážkové dráze
na trávníku vedle Sokolovny a druhou byly
funkční modely tanků. Cesta k nim byla
značená vůní čerstvých trdelníků.

Modeláři z Luhačovic přivezli ukázat 
opět rozšířené modelové kolejiště, vděčnou
zastávku malých i velkých.

O akční zábavu se staraly airsoftové týmy.
Příslušníci Desáté horské divize a Průzkum-
ného praporu, „dislokovaní“ v kasárnách
Sokolovo ukázali svoje zbraně, uniformy
a případní zájemci si mohli i zastřílet.

Celá akce by však nebyla realizovatelná
bez veliké podpory a pomoci sponzorů
a příznivců. Dovolte mi prosím poděkovat 
městu Slavičín, Army Parku Slavičín, panu
Josefu Otépkovi – ORA Slavičín a panu Josefu
Valčíkovi – ELVA Slavičín, panu Zdeňku
Pazderovi a panu Radkovi Svobodovi – piv-
nice U Talafy.

Poděkování patří v neposlední řadě pra-
covnicím DDM – paní Zdeňce Odehnalové
a Míši Štefaníkové za nesmírně obětavou
pomoc i celému realizačnímu týmu,všem
zúčastněným, modelářům i divákům. 

Mně nezbývá, než pozvat Vás na další
pokračování. Tomáš Hájek

Jak jsme slíbili v dubnu, představíme
v tomto čísle zpravodaje nově vzniklou
Zájezdovou scénu STF.

Neustále rostoucí zájem o představení
a pořady SemTamFóru přesáhl hranici
únosnou pro ryze amatérské uskupení
nadšenců, a proto se v minulé sezoně Sem-
TamFór vyprofi loval jako poloprofesionální
soubor. Dalším krokem pak bylo na přelo-
mu roku 2010 a 2011 vytvoření samostatné
sekce divadla pod názvem Zájezdová scéna
STF. 

Tato zájezdová scéna je tvořena výhradně
profesionálními umělci a od svého zřízení se
zaměřuje na tvorbu inscenací jak pro školy,
tak pro večerní publikum. První představení
této scény mohli diváci vidět na Valašském
Křoví 2011, kdy její Elektrická puma vystou-
pila nesoutěžně, jako host přehlídky.

Co vznik takového uskupení znamená
pro současné Divadlo SemTamFór?

Umožňuje stávajícím členům konzultovat 
své vzdělávání v oblasti divadelnictví a dra-
matického umění, na které se v SemTamFóru
vždy pečlivě dbalo, s profesionály z oboru
a první výsledky jsou patrné již po pár mě-
sících takové spolupráce. Členové divadla
pokračují dále v činnosti a připravují nové
inscenace a navíc mají k dispozici zázemí
profesionální dramaturgie, scénografie
i dalších složek, které se na tvorbě inscenací
podílejí. 

A co vznik Zájezdové scény STF přináší
našim divákům?

Pod hlavičkou SemTamFóru pracují
souběžně dvě skupiny, a to dává vzniknout 
více inscenacím a projektům. Obě skupiny

vystupují jako slavičínské divadlo a prezen-
tují tak svou práci na ještě více představeních, 
než tomu bylo v minulých letech. Během 
posledních let se počet zájezdových před-
stavení odehraných SemTamFórem ustálil 
na 60 – 70 ročně. V letošním roce se počítá 
s cca 130 představeními a pevně věříme, že 
toto číslo dále poroste.

A co tedy od Zájezdové scény STF čekat 
tento rok? 

V době, kdy čtete tyto řádky, je již v plném 
proudu zkoušení pohádky pro nejmenší 
Pejsek a Kočička v dramatizaci Petra Vaňka
a zároveň začínají čtené zkoušky na čes-
kou premiéru komedie Sloní paměť. K této ťť
inscenaci jsme přizvali ke spolupráci zná-
mé herecké tváře, mezi kterými nebudou 
ve vzájemných alternacích chybět Nina 
Divíšková, Vlasta Žehrová, Vlasta Peterková 
nebo Regina Řandová, které znají diváci 
z televizních obrazovek. Premiéra Sloní 
paměti je plánovaná na 24. září ve slavičín-
ské Sokolovně.

V dramaturgickém plánu je do konce roku 
ještě jedna konverzační komedie, ale tu si 
zatím necháme jako překvapení.

Věříme, že Zájezdová scéna STF nejen 
rozšíří nastolenou cestu divadla ve Slavičíně 
větší nabídkou inscenací, ale že bude také 
prezentovat Slavičín po celé České republice.

Těšíme se na setkání s našimi diváky 
v divadle, a pokud nám chcete cokoliv sdělit
nebo se jen podívat, co se připravuje, zaví-
tejte také na naše stránky, které jsou stále 
v provozu a připraveny pro vaše připomínky.

www.semtamfor.cz. 
Divadlo SemTamFór

Všichni, kdo rádi cestují, ať už ve skuteč-
ném životě nebo alespoň „prstem po mapě“,
měli možnost v pátek 18. března zavítat 
do Sokolovny na přednášku mediálně zná-
mého cestovatele a spisovatele Jiřího Máry,
s nímž se místní publikum již před dvěma
lety setkalo na besedě o Novém Zélandu. Jiří
Mára tentokrát v plné rodinné sestavě spolu
s manželkou Alenou a s handicapovaným
synem Jirkou opět přijal pozvání městské
knihovny a přivezl Slavičanům zcela nové
zážitky z krajin navýsost exotických nejen
svou faunou, fl órou ale i kulturními zvyk-
lostmi.

Jeho poutavé vyprávění, umocněné boha-
tou fotodokumentací a autentickými video-
sekvencemi ze života tamějších domorodých
obyvatel však nebylo jen pouhou výpovědí
cestovatele o tom, co zažil a viděl. V poslání
celého pořadu lze spatřovat mnohem hlubší
podtext – že není na světě bariéry, již by
nešlo lidskou touhou a chtěním překonat.
Právě o tyto pocity se s obecenstvem podělil
syn Jirka dlouhodobě upoutaný na invalidní
vozík, který s obětavou pomocí své rodiny
a zejména díky svému nezdolnému optimis-

mu poznal mnoho cizích zemí a hodlá i přes 
všechnu zdravotní nepřízeň naplňovat své 
cestovatelské plány. 

V příjemné a neformální atmosféře be-
sedy nebraly dotazy publika konce, poslu-
chači projevovali zájem rozebírat ještě více 
do hloubky detaily i zajímavé momenty z au-
torova mnohdy až dobrodružného putování. 

Proto při závěrečném rozloučení zaznělo 
přání opětovného shledání s celou rodinou 
Márových, která svými odvážnými výpra-
vami do neznáma dokazuje, že i pouhý sen 
lze vůlí a odhodláním proměnit v reálnou 
skutečnost. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Slavičínský Šikula 2011 SemTamFór představuje Zájezdovou scénu STF

Křížem krážem Ekvádorem i souostrovím Galapágy
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8. 5. Slavičín – Šanov – Smolenka – 
Šanov – Slavičín 
Sraz v 8 hod. na zastávce u Radnice.
Délka trasy 15 km.
15. 5. Bylnice – Brumov – Popov – 
Bohuslavice – Slavičín
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 18 km.
22. 5. Vl. průsmyk – Sidonie – Vršatec 
– Holý vrch – Brumov 
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 25 km. Předpokládaný návrat 
v 18.25 hod.
28. 5. Pomoc při organizaci a účast 
na Běhu naděje
5. 6. Vizovice – Janova hora – Spletený 
vrch – Doubrava rozhledna – Loučka 
Sraz v 5.45 na zastávce u Radnice. Délka 
trasy 12 km. Návrat ve 13.30 hodin. 
12. 6. Svatý Štěpán – Pláňavy – Ko-
chavec – Rokytnice – Slavičín
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 19 km.
19. 6. Svatý Štěpán – Javorník – An-
tonstal – Vlárský Průsmyk
Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD v Hrádku. 
Délka trasy 14 km.
 25. 6. – 26. 6. Zájezd do Beskyd – pro 
členy

Bližší informace o jednotlivých akcích
najdete ve vývěsce u turistické mapy 
na zastávce ČSAD – Radnice.

Vycházky s turisty
květen – červen 2011

SK Slavvičín 
ooddíl aatletikky pořřádá 

XXX. ročník 
BĚHU 

VÍTĚZSTVÍ
7. 5. 22011 v 9 hoddin 

ve Slaavičíněě v zámmeckéém parrkku 

Tento záávod sii v Českké a Sllovenskééé repub-
lice za dobbu svého působbení nnašel u aaatletické 
veřejnosti ooblibu, o čemžž svěddčí počeet 2564
závodníků, kteří se tohooto záávodu oood roku 
1976 účasttnili.

Pořadattelé i proo letošní rok ppřipravili zzávody 
pro několik věkovýých skuppin od předškooolní mlá-
deže až poo muže veteránny nadd 70 let..

Prezence zzávoddníkůů probbběhne 
od 8.30 hhodin u altánku v zámeeeckém 
parku, start pprvní kateegorie bude 
v 9.30 hodin. HHlavní závood mužžů, žen 
a veteránnů se běží nna trrati 6 00000  m 
a start je v 11.000 hoddin.

Další innformace na tel.: 7731 7100 601, 
e-mail: ladaastep@@seznamm.cz.

Tímto VVás zvveme nna spportovnnní akci, 
kterou členovéé oddíílu attletikyy chtějí 
přispět k rrozvooji sportu v nnašem mmměstě.

Se spoortovnímm pozdrravemm Ladislaav Musil

Domácí zápassy
MSFL – muži AA
 15. 5. FC Vysočiina Jihlava „B“ 10.15
 18. 5. SK Sigma Olomoucc „B“ 17.000
 29. 5. 1.HFK Oloomouc 100.15
1. B třída – muuži B
 8. 5. Rusava 100.15
 22. 5. Zborovicee 10.15 
Krajská soutěěž – doroost
 7. 5. Vizovice 110.00
 21. 5. Bylnice 100.00
Krajská soutěž – žžáci 
st., ml.
 14. 5. Hulín 9.300, 11.15
 28. 5. Hutisko 9.30, 11.155
Krajská soutěěž – příppravka
 16. 5. Louky 16.00
 30. 5. Brumov 166.00

Kuželkářský klub Slavičín
zve nejširší veřejnost na

MÁJOVÉ KOULENÍ
O CENY

v neděli 1. května 2011
v kuželně v parku

Kategorie:
muži & ženy & mládež do 15 let

9.00 hod. – tradiční stavění máje
10.30 hod. – zahájení soutěže

Občerstvení zajištěno po celý den,
všichni jste co nejsrdečněji zváni!

Srdečně Vás zveme na příjemně 
strávené odpoledne s koňmi

MALÉ 
KOŇSKÉ 
KLÁNÍ

dne 14. 5. 2011 ve 13.30 hodin
v Divnivích na louce „pod vepřínem“

Soutěže na koních
Jízda zručnosti
Motaná
Slalom
Jízda dvojic
Kůň versus čtyřkolka
Srážení předmětů kopím na koni
Ukázka s mečem na koni
Jízda na čtyřkolce
Vození na povoze
Možnost svezení ve vozidle Nissan 

patrol SDH Divnice
Střelba z luku a ze vzduchovky, jízda 

na koni, skákání v pytlích a jiné sou-
těže pro děti

Občerstvení a hudba
Vstupné dobrovolné
Za nepříznivého počasí se akce ne-
koná!

Kontakt: Luděk Maděrka, 
tel.: 736 266 608

Město Slavičín ve spolupráci
s VELO-CLUBEM Slavičín 

a Domem dětí a mládeže Slavičín
pořádají 

VI. ročník závodu horských kol

SLAVIČÍNSKÝ 
BAJKAP 

2011
dne 15. května 2011 – neděle –

v prostoru cyklostezky 
Slavičín – Nevšová.

Závod je přístupný pro všechny věkové 
kategorie od předškoláků (hoši, dívky) až 
po muže a ženy.

Čas prezence: 11.30 – 13.00 hodin
Místo prezence: Pivečkův lesopark
Startovné: děti do 15 let – 40 Kč 
             od 15 let – 60 Kč
Start první kategorie: 13.30 hodin

Povinné je použití cyklistických přileb. 
Každý závodník obdrží občerstvení.
Pro diváky je zajištěn prodej občerst-
vení, hudba.

Kontakt: Ing. Stanislav Petrů, 
Dlouhá 636, Slavičín, mobil 603 899 152

Akce se koná v rámci mikroprojektu 
Veselo přes kotáry. Tento mikroprojekt 
je spolufi nancován Evropskou unií, z pro-
středků Fondu mikroprojektů spravova-
ného Regionem Bílé Karpaty.
Těšíme se na Vás!

FC TVD Slavičín
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1. 5. 9.00 Kuželna
STAVĚNÍ MÁJE
1. 5. 10.30 Kuželna 
MÁJOVÉ KOULENÍ O CENY
 1. 5.14.00 Altánek v zámeckém parku
OSLAVA SVÁTKU PRÁCE
5. 5. 15.00 Knihovna
MALUJEME A ČTEME S NEZBEDNÍČ-
KEM
7. 5. 9.00 Zámecký park
BĚH VÍTĚZSTVÍ
7. 5. 15.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK
7. 5. 19.00 Orlovna
MÁJOVÝ COUNTRY BÁL
8. 5. 14.00 Army Park
PAMÁTNÍK ČESKÉHO
A SLOVENSKÉHO ODBOJE
zahájení výstavy
11. 5. ZŠ Vlára
DEN PŘEDŠKOLÁČKŮ
11. 5. 17.00 Sokolovna
PŘÍRODA NAŠEHO OKOLÍ
beseda a fotoprojekce
14. 5. 9.00 Pivečkův lesopark
HELPÍKŮV POHÁR 
14. 5. 13.30 Divnice
MALÉ KOŇSKÉ KLÁNÍ
14. 5. 8.00 Hřiště u Sokolovny
O POHÁR STAROSTY 
V NOHEJBALE TROJIC
15. 5. 13.00 Pivečkův lesopark
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP
18. 5. 14.00
LITERÁRNĚ HISTORICKÉ TOULKY 
SLAVIČÍNEM
 28. 5. 13.00 Sokolovna
BĚH NADĚJE
28. 5. 19.30 Sokolovna
ZLATÁ KUKUŘICE
premiéra nové hry divadla Pařez
29. 5. 14.00 Výletiště Hrádek
DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
29. 5. 19.00 Kostel sv. Vojtěcha
BENEFIČNÍ KONCERT

VÝSTAVY
Městské infocentrum
KRÁSA PANENEK (do 6. 5.)
ze soukromé sbírky J. Tomečkové 

KAMARÁDSTVÍ (od 11. 5.)
výtvarné práce žáků ZŠ Vlára 

Galerie Jasmín
MONT BLANC
Fotografi e MUDr. Štefana Horáka

Army Park
PAMÁTNÍK ČESKÉHO A SLOVEN-
SKÉHO ODBOJE

PŘIPRAVUJEME
17. – 19. 6. COUNTRY-FOLK FESTIVAL

19. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY

26. 6. BENEFICE BEZ BARIÉR

5. 7. ČERVENCOVÁ PARK PÁRTY

KKallennddáře,, ppoozzvánnnky Městská knihovna Vás zve
Čtvrtek 5. května v 15 hodin

Malujeme a čteme
s Nezbedníčkem

j

Pravidelné literární setkání rodičů 
s předškoláky v knihovně. Děti se tento-
krát seznámí s tvorbou autora knih pro 
nejmenší – Zdeňka Millera v pohádce Jak 
si Krteček postavil domeček. Pořadem pl-
ným soutěží, hádanek, scének a malování 
tradičně provází skřítek Nezbedníček.

Středa 18. května ve 14 hodin

Literárně historické
toulky Slavičínem

6. ročník zábavně-naučné exkurze po pa-
mátných objektech našeho města pořáda-
ný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
ve Slavičíně. Je určen dětem i dospělým 
ze Slavičína i okolních obcí. Účastníci 
se formou procházky seznámí s historií 
místních pamětihodností i s tajemnými 
zákoutími, které nelze běžně navštívit.
Součástí akce je zábavný soutěžní pro-
gram, občerstvení a za příznivého počasí 
táborák. Sraz je ve 14 hodin u Domu dětí 
a mládeže. Zájemci se mohou předem 
hlásit v DDM, tel. 577 341 921 nebo v měst-
ské knihovně, tel. 577 341 481, e-mail: 
knihovna@mesto-slavicin.cz.

Oblastní výbor KKSČM Slaavičín 
a Leevicový klub ženn 

si Vás dovolujjí pozvat na

OSLAAVUU 
SVÁTKUU PRÁÁCE

1. květnna 2011  od 14 hoodin
 v záámeckémm parkuu.

V programu vvystoupíí kromě jjiného mma-
žoretky, k posslechu aa dobré nááladě VVám 

bude vyhrávvat pan RRudolf Suucháneek. 

Oreel jednota Slavičín zvee naa

MÁJOVÝ 
COUNTRY BÁL

J

7. května 2011 od 19 hodin
v Orlovně Slavičín

- hrají PŘÁTELÉ -
- bohatá tombola -
- vstupné 70 Kč -

Srrdečně zvou pořadateelé. 

Srdečně zveme diabetiky, 
rodinné příslušníky
a všechny zájemce

o klubovou činnost a osvětu 
na ustavující schůzi 

DIAKLUBU 
SLAVIČÍN

DIAKLUBUUB

v pátek 20. 5.2011 od 14 hodin
ve společenské místnosti
na Orlovně ve Slavičíně.

Přípravný výbor Diaklubu Slavičín.

Nadace Janna Piveččky ve spooluprácci se  
Zdravotnickouu záchraannou sluužbou ZZlín-
ského kraje, Obbvodnímm oddělenním Pollicie 
ČR Slavičín aa Hasičsským záchrannným 
sborem Zlínskkého kraaje srdečně zvouu na 

10. krrajské koolo soutěěže 
s branně-zddravotniickou temmatikoou 

Helpíkův 
pohár

v sobotu 14. 5. 20011 od 9 hodin 
v Pivečkoově lesooparku a okolí

Bohatý doprovvodný pprogram:
ukázka výccviku pssů
ukázka zdrravotniccké, policejní a ha-
sičské technikky
ukázka sppolečnéhho zásahhu IZS při 
dopravní nehoodě
soutěže a hhry pro dděti
občerstvenní pro děěti i dospělé 
Přijďte se poddívat a povzbuditt soutěžžící. 

Zveme Vás na

Benefi ční 
koncert

na podporu opravy střechy
slavičínského kostela 

v neděli 29. 5. 2011 v 19 hodin
v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně

Účinkují:
SPS CANTARE se sólisty

DPS Tučňáci a hosté



Galerie Jasmínlerie
Vás zve na výstavuzve nna

MONT MOONN
BLANCBBLAANNNC

mna mmmakro fotoogrrrafi ích
UMMUDDDr. Šteffanna HHHoráka

Veernnisážžž 27. 5. 20111 vvv 19 hodddin.
VVýsstavaaa potrvá doo 299. 9. 201111. 
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Občanské sdružení UnArt Slavičín oznamuje svým členům,
že se bude konat VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ.t
Termín: 14. 5. 2011 od 17.00 hod. v Sokolovně Slavičín.

PLÁNUJEME:PLÁNUJEME:
 EVRORORORORORORORORORORR PSSSSSSSSSSKÝKÝKÝKÝKÝKÝÝKÝKÝKÝ SVÁTEKKK HUUUUDBDBY YYYYYYYYY seeee buddddddddde eeeeeeeeeee kokkkkk nannaat vvv vvvv nedědědděděděliliiliili 
11919199999. 6.6.6.6.66.66.66  2011 v záááámemememememmmmmm ckcccccc ém pparkuu
3.333333 rrr rrrrročočočoočočočoooo ník k k kkkk BEBEBEBEBEBEBEBEEBBB NNNNNENNN FICEEEEEEEE BB BB BBBBBB B BEZEZEZEZEZEZEZEEEZEZZ B BBAARARAA IÉIÉIÉIÉÉIÉÉÉIII RRR RRRRRR sssesssssss  bbbududududududuududu e eeee koooooooonnnannanaat dndnndne 
226. 6. 2011. Ve večerním pppppppprorrrrrr gramu uuu vyvyvyvyyyyystss oupí HRADIŠŤAN! 
BBližší info v příštím číslllllllleeeee eeee zpzpzpzzzzz rararararararararaavovovovovovovoovodadadadadadadadadd jejejejejejejejejej  aa aaaa nnnnnnna aaaaaaa letácích.
Více o všech akcích na stránkách Více o všech akcích na stránkákkkákk chh www.unart.czwww unart cz. 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavičín

zve veřejnost na přírodovědnou přednášku

PŘÍRODA NAŠEHO OKOLÍ
ve středu 11. května v 17 hodin v Sokolovně 

Ing. Vojtěch Malík, předseda ČSOP ve Slavičíně, 
Vás slovem i pomocí fotoprojekce seznámí se zajímavostmi

z říše rostlin i živočichů vyskytujících se ve zdejším regionu.

Těšíme se na Váš zájem o přírodu blízkého okolí.
Očekáváme hojnou účast!

Vstup volný.

Základní organizace ČSOP Slavičín

UnArt Slavičín, o. s. 

Divadlo SemTamFór připravilo na konec sezony nedivadelní 
zážitek pro všechny příznivce country a folkové hudby.

Ve dnech od 17. do 19. června připravujeme ve spolupráci 
se slavičínskými Junáky 1. ročník festivalu. V době uzávěrky
zpravodaje ještě není kompletní program. Můžete se však těšit 
na spoustu kapel, které důvěrně znáte. Začátkem května bude
zveřejněn kompletní program na stránkách www.semtamfor.cz
a ve slavičínském Infocentru.

Místo konání Výletiště Hrádek. V případě deštivého počasí je
připravena Sokolovna Slavičín.

Zlatým hřebem programu bude společné vystoupení bratrů
Nedvědů v pořadu Vzácné setkání Honzy a Františka Nedvědů.

Pro uskutečnění tohoto koncertu je zapotřebí evidovat do-
statečné množství vstupenek zakoupených v předprodeji. Proto
s koupí lístků nečekejte na poslední chvíli. Předprodej bude pro-
bíhat ve slavičínském infocentru, STF Bistru a nebo elektronicky
na e-mailu produkce2@semtamfor.cz

Těšíme se na setkání na novém country- folk festivalu v Hrádku.
Divadlo SemTamFór

Nový country-folk festival ve Slavičíně
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Slavičín dříve a nyní...

Dnešní pohled na stejnou část města – ulici Luční –
vyfotografovali žáci Základní školy Vlára.

Historický snímek ze 60. let 20. století zachycuje čelo prvomájového
průvodu, který se řadil v sídlišti Malé Pole (dříve sídliště Mír).

 NE 8. 5. – 15.00 bijásek 
JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ
KITTY
Americký animovaný fi lm v českém znění.

90 minut.
V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla

jedna kočička až příliš daleko.
Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské

organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela
ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí ne-
přátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády,
a svět bude patřit pouze jí. Tváří v tvář takové
bezprecedentní hrozbě musí kočky a psi poprvé
v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby
zachránili sebe i lidstvo. Komedie spojující lout-
kářské umění a počítačovou animaci. Připravte
se na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!
Vstupné 30 + 1 Kč.
 NE 8. 5. – 20.00 

POUTA
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobo-

zení, vězení a útěku. Film oceněný 5 Českými
lvy 2011. Česko, Slovensko 2010, 140 min. Režie:
Radim Špaček. Hrají: Ondřej Malý, Kristína
Farkašová, Martin Finger, Luboš Veselý, Lukáš

Latinák, Barbora Milotová, Oldřich Kaiser, Ivana
Uhlířová, Iva Pazderková, Jana Janěková, Jiří
Štrébl, Roman Zach

Antonín, příslušník tajné policie, v sobě má
obrovský vztek a všechno kolem – práce i rodinný
život ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro nějněj 
nedosažitelnou dívku, neví, co od ní chce, ce, ale
chce to strašně. Není v tom láska ani jinýjiný drdruh u
čisté vášně, pouze spalující touha po io iluzi útěku
z klece nudného života beze smysluyslu. Antonínova
nesmyslná snaha získat Kláru pu pro sebe ho obrací
i proti vlastním lidem a systéstému. Pokud ale Anto-
nín porušuje pravidla orgorrganga izace, jíž slouží, není
to gesto občanské, nenebo dokkoncon e politické, je to 
vzpoura čistě osobbní a zběsilá. Antontonínova zkáza 
v sobě však možná nese i jakousi prchavavou o naději.
Hrdiny příběhu suužuje touha uniknout z z paspa ti
vlastního života. PParadoxně tím ale zrazují tto, o,
co je naplňuje, a přřibližují se o to více vlastnímu 
zničení. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní
70 + 1 Kč. Do 12 leet nevevhodný. 
 NE 22. 5. – 15.000 bijásesekk

PRINCEZNA AA ŽABÁK
Americká aniimovaná poháddka ka v českém

znění. 94 minut.
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SO 7. a 21. 5. – 20.00
FILMOVÉ TOULKY EVROPOU – 
SLOVENSKO 1, 2

To nejlepší ze slovenského fi lmu – digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. 
Vstup zdarma.
Názvy jednotlivých titulů budou uvedeny 
na: http://dokinavsobotu.slavicin.org/, kde 
se můžete zúčastnit hlasování o výběru a 
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-
centrum/mestske-kino/sobotni-film-a-
skola/

Všichni známe pohádku, ve které spanilá prin-ve které spanilá prin-
cezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění o žabáka, ten se proměn
v krásného prince, s princeznou se ožení a pak princeznou se ožení a pa
spolu žijí šťastně až do smrti. Ve fi lmu Princezna ž do smrti. Ve fi lmu Princez
a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem bku mezi princeznou a žabá
dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je o jeo jeale výsledek je dosti odlišný, a
pouze první z celé řády překvapení, kterými tato tatoi tatovní z celé řády překvapení, kterým
třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby hudbyhudbyavá směs rozverného humoru, napět
a citu oplývá. Láska si ale nakonec vždycky cestu y cestuy cestuitui  oplývá. Láska si ale nakonec vždyc
najde – ať už mezi princem a princeznou nebo mezi bo mezibo mezinajde – a– ať už mezi princem a princeznou

žabák je ná-ák je ná-ák je ná-žabákem aa žá ž bou. Film Princezna a ž
učně kreslené ě kreslenéě kreslenévratem studia DDisnis ey ke klasické, ru

vější z dlouhého z dlouhéhoz dlouhéhoanimaci. Objevuje se e v nv ěm nejnově
Disney stvořilo, ney stvořiloney stvořilozástupu princezen, kteréé st studio D

která se odehrává se odehráváse odehráváa jde o jeho první pohádku, kt k
křadech Louisiany.ch Louisianych Louisianyv Av merice, v tajuplných mokř

Vstupnpné 30 + 1 Kč. 
 NE 22. 5. – 20.00 ý klubbbfi lmový

VELKÁ LÁSKA
tická komedie. Režie: kkomeomediedied . R. Režiež ekome . RežieFrancouzská romromanti

rre Étaix (Pierre), Annie aix (Pierre), Anninniaix (Pierre), AnniePierre Étaix. Hrají: Pierrr
icole Calfan (Agnes), Alain alfan (Agnes), Alainalfan (A s), AlainFratellini (Florence), Nic

y France (paní Girardová), ce (paní Girardová)nce (paní Girardová)Janey (Jacques), Ketty 
rard) a ddalší.a dLouis Maiss (pan Gira

Florence, perspektivní dcerou ce, perspektivní dcerouce, perspektivní dcerouPierre se ožení s F
myslníka. Po patnácti letech se a. Po patnácti letech saa ácti letech számmožno ého průmy
ým ředitelem podniku, do šťast-itelem podniku, do šťasitelem podn ttPierre ststávááv  nový

šak přichází krize a po příchodu chází krize a po příchodchází krize a po přích duného svazku u všav
ky začínáná Pierre snít... nánové sekretářky

evný snímek vynikajícího francouz-ímekek vynvynikajícího francouzímek vynikajícího franc zPrvní barev
ika Pierra Étaixe oplývá fantaskní rra Étaixe oplýváý á fa fantantasknrra Étaixe oplývá fanta nského komik

stí a muzikálově poetickou aurou, jež zikálově poetickou aurou, jezikálov oetickou aurou, egrotesknost
ůvěrně z fi lmů Étaixova souputníka z fi lmů Étaixova souputníkz fi lmů Étaixova souputníkznáme dů

e Tatiho. Moderní shon, svět zisku, spo-Moderní shon, svět zisku, spoModerní shon, svět zisku, oJacJacqueq se 
stereotypů se stává kulisou snění, radosti pů se stává kulisou snění, radospů se stává kulisou snění, radostřeby a sa 

milovanosti, snový svět se stává pro milence ti, snový svět se stává pro milencti, snový svět se stává pro milenca zami
torem nekonečné svobody. Na scénáři fi lmu konečnečné sé svobvo ody. Na scénáři fi lmkonečné svobody. Na scénáři fi lmprosto

olupracoval známý scénárista a spisovatel al známý scénáristasta a a spispisovata cénárista a spisovatspolu
an-Claude Carrière (Kráska dne, Mléčná drá-e Carrière (Kráska dne, Mléčná dre Carrière éčná drJea

ha, Nenápadný půvab buržoazie, Taking Off, padný půvab buržoazie, Taking Ofpadný půvab buržoazie, Takin ffha
Plechový bbubínek). bP

Snímek doplňuje krátký fi lm Všechno nejlepší mek doplňuje krátký fi lm Všechno nejlepmek doplňuje krátký fi lm Všechno nejlep
(Heureux anniversaire/Francie/1962/15 min.), ux anniversaire/Francie/1962/15 minux anniversaire/Francie/1962/15 min
půvabná anekdota, za kterou Étaix získal v roce ná anekdota, za kterou Étaix získal v roná anekdota, za kterou Étaix získal v roc
1963 OOscara za nejlepší krátký fi lm.O

Ocenění: Velká láska – nominace na Zlatou Oceněnnění:í: Velká láska – nominace na ZlatoOcenění: Velká láska – nominace na Zlato
palmmu na MFF Cannes sm

ký Všechno nejlepší – Oscar za nejlejlepšípší kr krátkk
fi lm. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní lm. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatlm. é FK 20 + 1 Kč, ostat
660 + 1 Kč.6

Více na http://www.mesto-slavicin.cz/


