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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

Projekt revitalizace veřejného prostranství ukončen 
Na konci měsíce srpna bylo hotovo.

Ale tato věta jistě neměla být první –
úvodem mělo zaznít třeba: V červnu
letošního roku zahájilo město Slavičín
realizaci projektu Slavičín střed – revi-
talizace veřejného prostranství.

Cílem tohoto projektu bylo vybudo-
vat příjemné a bezbariérově dostupné
prostředí ve středu města, zvýšit počet 
parkovacích míst, bezpečnost chodců
a provést změnu celkového pohledu
na prostor před budovou radnice a v oko-
lí Horákovy vily. Při realizaci projektu
došlo k demolici budovy před radnicí,
vybudování šestadvaceti parkovacích
míst, nové autobusové zastávky, změnil
se přístup pro pěší na radnici, přibyly
nové chodníky, veřejné osvětlení, mo-
biliář, keřové výsadby. Projekt zasáhl
i do okolí Horákovy vily, kde bylo ře-
šeno veřejné osvětlení, dřevěný altán,
informační tabule a zeleň.

Celkové náklady na realizaci projek-
tu dosáhly částky 11,642 mil. Kč, z toho
dotace z Regionálního operačního
programu činila 7,567 mil. Kč.

Za necelé tři měsíce tedy bylo hotovo 
a nové veřejné prostranství bylo předáno 
k užívání veřejnosti. Samozřejmě, že tak jako 
každá stavba, je i tato podrobena bedlivému 
a kritickému oku veřejnosti. Tohle mohlo být 
větší nebo menší, támhleto mohlo být o kou-
sek dál. Velmi nás ale těší, že v drtivé většině 
jsou ohlasy našich občanů na vytvořené dílo 
pozitivní, a věříme, že vytvořený prostor 
bude dobře sloužit veřejnosti a také repre-
zentovat město v očích jeho návštěvníků.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Dne 144. 10. 20011 odd 7.30 do 15.33300 hodin
bude provedena odstávka elektrickééé energie 
v oblasti Hrádeckéé ulicee – od Policie ppo křižo-
vatku v Hráádku. 

Dále: JTTA-Holdding, MMoravská vodddáárenská,
Saddlers, SSlavi, Trrako

Více naa http:///wwww.eon-distribbbuuce.cz/

Svoz tříděného odpadu 
19. 10. 2011 ppapír a náápojovéé kartony 
26. 10. 2011 pplasty 

Společnost E-ON upozorňuje
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při kompletní přestavbě náměstí. Oprava
se dlouho odkládala, až konečně letos jsme
na ni našli fi nanční prostředky. Původně
jsme měli záměr opravy pouze této komuni-
kace, ale ve špatném stavu bylo také zmíněné
parkoviště, které bylo uděláno z malých
kostek uložených do betonu. Kostky byly
na mnoha místech vytrhány a povrch parko-
viště tak byl poškozený. Proto tedy probíhá
rozsáhlejší oprava o nákladu převyšujícím
1 mil. Kč. Na tuto opravu se nám podařilo
získat dotaci ve výši téměř 500 tis. Kč.

Po ukončení prací bude na uvedené komu-
nikaci osazeno dopravní značení zakazující
stání vozidel. 

Kdy bude provedena rekonstrukce osvět-
lení v zámeckém parku? Některá místa
nejsou vůbec osvětlená.

Osvětlení v zámeckém parku rekonstruk-
ci opravdu potřebuje. Samozřejmě jako vždy
je to o fi nancích, bez kterých jsme se nemohli
pohnout dopředu. Až v letošním roce svitlo
na lepší časy. Podařilo se nám zajistit na tuto

rekonstrukci dotaci z Programu prevence 
kriminality. Proto v letošním roce proběh-
ne rekonstrukce osvětlení, která bude zna-
menat jak přidání světelných bodů (přibude 
8 nových bodů), tak výměnu stávajících 
svítidel. Celkové náklady rekonstrukce 
činí 394 tis. Kč, dotace z této částky pak 
291 tis. Kč.

Kdy bude hotové hřiště na Okružní 
ulici? Počítá se i s umístěním fotbalových 
branek? 

Práce na dětském travnatém hřišti 
na Okružní ulici byly ukončeny již na jaře, 
kdy proběhlo osetí trávou. Zatravnění 
plochy se dodavatelské fi rmě nezdařilo, 
proto jsme tyto práce reklamovali. Od po-
čátku jsme uváděli, že se jedná o travnatý 
plácek, který nebude oplocený a na kterém 
nebudou umísťovány žádné branky ani 
herní prvky. Prostor je a zůstane volnou 
plochou pro hry dětí. 

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

Ptají se lidé…
Tak TESCO se nám opravdu staví. My 

jsme Vám říkali, že to bude ještě letos… To 
říkáme na adresu zlých jazyků, kteří nás 
obviňovali, že markety ve městě brzdíme, 
že vše jsou jen sliby a že se stejně a „úplně 
zaručeně“ nic stavět nebude… 

Takže dotazy na stavbu samotnou už 
utichly, několik dotazů se objevilo od ma-
jitelů přilehlých nemovitostí ohledně 
dopravního řešení na krajské komunikaci 
– konkrétně přechodu pro chodce a přileh-
lého ostrůvku. 

Na Horním náměstí je dopravní ome-
zení – co se tam opravuje?

Na Horním náměstí se opravují pozem-
ní komunikace, konkrétně komunikace 
spojující ulice Tržní a J. Šály a jí přilehlé 
parkoviště. Tato komunikace nebyla jako 
jediná část náměstí v minulosti opravena 

Zastupitelstvo města Slavičín na svém VIII.
zasedání mj.: 
 schválilo
další peněžitý vklad do základního ka-
pitálu obchodní společnosti BTH Slavičín,
spol. s r. o., Slavičín, ve výši 8 224 000 Kč
 poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
částku 700 000 Kč na udělení grantů
z rozpočtu města v roce 2012 
 obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
 obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 2/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství 
 obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
fi nancí podle jiného právního předpisu
 prodej části pozemku parc. č. 302/13
v k. ú. Slavičín o výměře cca 400 m2 společ-
nosti FLOREŠ, s. r. o., Slavičín, za účelem
výstavby maloobchodní prodejny za kupní
cenu 1 000 Kč/m2, a to formou smlouvy
o budoucí kupní smlouvě

Rada města Slavičín na své 21., 22. a 23.
schůzi mj.:
 schválila
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí
fi nančního daru Ludmile Prossové, Sedlice,

Zprávy z radnice
ve výši 20 000 Kč na zhotovení dokumentár-
ního fi lmu „Nebyl jen Komenský – osobnost 
Valašska a Zlínského kraje Milan Švrčina“
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Slavičín – zkvalitnění 
dopravní infrastruktury“ za cenu obvyklou 
ve výši 1 087 144 Kč vč. DPH uchazeči EU-
ROVIA CS, a. s., závod Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce k původní zakázce 
malého rozsahu na akci: „Protipovodňová 
opatření a varovný systém Říka-Vlára-Váh, 
II. etapa – Most Nevšová“ za cenu obvyklou 
ve výši 176 721 Kč vč. DPH uchazeči EURO-
VIA CS, a. s., závod Zlín
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování tendrové dokumentace 
na akci: „Nevšová – odkanalizování a čištění 
odpadních vod“ za cenu obvyklou ve výši 
320 000 Kč bez DPH uchazeči CENTRO-
PROJEKT, a. s., Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce k původní zakázce 
malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce 
střechy ZUŠ“ za cenu obvyklou ve výši 
96 609 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, 
s. r. o., Slavičín
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Rekonstrukce kotelny 
– hasičárna Slavičín“ za cenu obvyklou 
ve výši 257 528,40 Kč vč. DPH uchazeči MTM 
Energy, s. r. o., Slavičín
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce k původní zakázce 
malého rozsahu na akci: „Kanalizace a chod-
ník v areálu městské nemocnice“ za cenu 
obvyklou ve výši 135 961,01 Kč vč. DPH 
uchazeči CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na služby – výkon zadavatelských činností 
na akci „Nevšová – odkanalizování a čištění 
odpadních vod“ za cenu obvyklou ve výši 
42 000 Kč vč. DPH uchazeči NOSTA-HERTZ, 
spol. s r.o., Praha 2 – Vinohrady

o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Slavičín – rekonstrukce 
ulice Ševcovská“ za cenu obvyklou ve výši 
2 828 515 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA 
CS, a. s., závod Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Vytápění okapů 
v městské nemocnici“ za cenu obvyklou 
ve výši 131 916 Kč vč. DPH uchazeči CHME-
LA-STAV, s. r. o., Slavičín
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce k původní zakázce 
malého rozsahu na akci: „Úpravy sociálního 
zařízení v budově školy v Divnicích“ za cenu 
obvyklou ve výši 44 933,56 Kč vč. DPH 
uchazeči CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Oprava MK Ci-
gánka v Nevšové“ za cenu obvyklou ve výši 
804 572 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, 
a. s., závod Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Osvětlení rizikových 
míst v zámeckém parku Slavičín“ za cenu 
obvyklou ve výši 394 618 Kč vč. DPH ucha-
zeči Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Úprava veřejného pro-
stranství v areálu HV a před radnicí“ za cenu 
obvyklou ve výši 45 496 Kč vč. DPH uchazeči 
Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Hrádek – Oprava chod-
níku“ za cenu obvyklou ve výši 433 333 Kč vč. 
DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Oprava chodníků 
u č. p. 665 – 668“ za cenu obvyklou ve výši 
150 842 Kč vč. DPH uchazeči EUROVIA CS, 
a. s., závod Zlín
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města 
Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dispo-
zici na www.mesto-slavicin.cz

Luděk Latinák,
tajemník MěÚ Slavičín
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I. Předmět výběrového řízení
1. Předmětem výběrového řízení je

účelové poskytnutí fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu města Slavičín v roce 2012
na obecně prospěšné činnosti, které mají
přímý vztah k městu Slavičín. 

2. Tematické zadání grantů:
 podpora sportovní a tělovýchovné
činnosti
oživení kulturního a společenského
života ve městě
 podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
zkvalitnění ochrany životního prostředí
a ekologická výchova

II. Podání žádosti 
1. Termín podání žádosti o grant města

Slavičín na rok 2012: do 19. října 2011
2. Místo podání žádosti: město Slavičín,

Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Žádosti přijímá podatelna Městského

úřadu Slavičín na uvedené adrese. Žádost 
lze doručit buď poštou nebo osobně na po-
datelnu. Pro přijetí žádosti ve stanoveném
termínu je rozhodující datum razítka
podatelny.

3. Žádost se podává na předepsaném
tiskopise „Žádost o dotaci – GRANT z roz-

počtu města Slavičín“, který je k dispozici
naekonomickém odboru MěÚ Slavičín nebo
na www.mesto-slavicin.cz (Městský úřad 
Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor 
ekonomický). 

4. Žádost musí obsahovat všechny přede-
psané údaje a povinné přílohy. 

5. Žádost na konkrétní projekt/akci
může být uplatněna pouze v rámci jednoho 
tematického zadání a musí být realizován/a 
v roce 2012.

6. Žádost o grant může podat právnická
i fyzická osoba se sídlem na území města 
Slavičín.

7. Do výběrového řízení nebudou zařaze-
ny žádosti žadatelů, kteří:
budou mít v průběhu výběrového řízení 
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti 
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím 
a společnostem zřízeným nebo založeným 
městem;
v roce 2011 (pokud byli příjemci grantu) 
nepředložili ve stanoveném termínu Závě-
rečnou zprávu o realizaci projektu, vyúčto-
vání grantu nebo nesplnili podmínky dané 
Smlouvou o poskytnutí grantu.

8. Žadatel je povinen se před podáním
žádosti o grant seznámit s podmínkami 
poskytnutí grantu, které jsou podrobně 

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové řízení na udělení grantů města Slavičín v roce 2012 

Městský úřad je podle zákona o obcích
orgánem obce realizující v samostatné pů-
sobnosti rozhodnutí zastupitelstva a rady
města, v přenesené působnosti výkonu státní
správy pak zabezpečuje vybrané působnosti
výkonu státní správy. 

Abychom zjistili, jak jste s činností a prací
městského úřadu spokojeni Vy, občané – kli-
enti, rozhodli jsme se realizovat dotazníkové
šetření. Doufáme, že výsledky ukáží, co dě-

Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s prací městského úřadu

Policie České republiky informuje 

láme dobře a ve kterých místech se naopak 
musíme zlepšovat. Jsme přesvědčeni, že 
zpětná vazba od Vás je velice důležitá, Va-
šeho vyjádřeného názoru si opravdu ceníme 
a doufáme, že se Vás do dotazníkového šet-
ření zapojí co možná nejvíce. O výsledcích 
průzkumu Vás budeme po vyhodnocení 
informovat.

Dotazník je zveřejněn v říjnovém čísle 
Slavičínského zpravodaje, dále je k dis-

stanoveny v těchto dokumentech:
Obecná pravidla pro udělování grantů 
města Slavičín
Vzory smluv o poskytnutí dotace (gran-
tu) z rozpočtu města Slavičín
Závěrečná zpráva o realizaci projektu 
podporovaném grantem – příloha č. 1 
ke smlouvě
Pravidla vyúčtování dotace (grantu) – 
příloha č. 2 ke smlouvě
Tiskopis k vyúčtování dotace (grantu) 
– příloha č. 3 ke smlouvě

III. Harmonogram výběrového řízení
6. 9. 2011 vyhlášení výběrového řízení 
na udělení grantů na rok 2012 – RM
7. 9. 2011 zveřejnění výběrového řízení 
(úřední deska, web) 
1. 10. 2011 zveřejnění výběrového řízení 
(Slavičínský zpravodaj)
19. 10. 2011 uzávěrka přijímání žádostí 
o granty na rok 2012
do 18. 11. 2011 návrh udělení grantů 
na rok 2012 – kulturní a sportovní komise
29. 11. 2011 návrh udělení grantů na rok 
2012 – 1. čtení RM
do 31. 12. 2011 schválení udělení grantů 
na rok 2012 – ZM

pozici ve vstupní hale radnice a taktéž 
na webových stránkách města (www.mes-
to-slavicin.cz). Termín pro jeho odevzdání 
do poštovní schránky u vstupních dveří 
na radnici (u úřední desky městského úřa-
du) nebo odesláním na e-mailovou adresu 
tajemnik@mesto-slavicin.cz je 31. října 2011.

Děkuji všem, kteří se do průzkumu zapojí 
a pomohou nám zlepšit naši práci. 

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

V průběhu letních prázdnin 2011
došlo ve služebním obvodu Obvodního
oddělení policie ve Slavičíně ke spáchání
celkem 13 trestných činů a téměř 200
přestupků.

Ke skladbě trestné činnosti můžeme
uvést, že se jednalo o zanedbání povinné
výživy, krádež vloupáním do různých
objektů, výtržnictví a jízdu motorovým
vozidlem pod vlivem alkoholu. U přestup-
ků se jedná ve většině případů o přestupky
na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, přestupky
proti majetku a občanskému soužití. Oproti
stejnému období roku 2010 byl zjištěn
zvýšený počet řidičů, kteří usedli do svého
vozidla pod vlivem alkoholu. U jednoho
řidiče byla zjištěna hladina alkoholu v krvi
3,41 promile.

Policie by chtěla dále touto cestou upozor-
nit na zvýšený počet krádeží v objektech, kdy 
neznámý pachatel využívá nepřítomnosti 
zaměstnanců a dopouští se krádeží osobních 
věcí z šaten a kanceláří. 

Od 1. 8. 2011 došlo ke změně zákona 
o silničním provozu č. 361/2000 Sb. a úpravě 
zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Ustano-
vení § 22 přestupkového zákona, ve kterém 
byly uvedeny přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komuni-
kacích, bylo zrušeno, a s některými změnami 
jsou tyto přestupky vedeny v § 125c zákona 
o silničním provozu.

Vyybrrané zmměny v záákkoně oo ssilniččním 
pprrovoozu:
povinností řidiče je mít na sobě oděvní 
doplňky s označením z retrorefl exního ma-

teriálu, stanovené prováděcím právním 
předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li 
se mimo vozidlo na pozemní komunika-
ci mimo obec v souvislosti s nouzovým 
stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, 
mopedu a nemotorového vozidla.
při kontrole technického stavu vozidla 
nebo jízdní soupravy je řidič povinen 
zajet k zařízení pro provedení kontroly 
technického stavu, pokud zajížďka včetně 
cesty zpět na pozemní komunikaci není 
delší než 8 kilometrů, a řídit se pokyny 
osoby obsluhující zařízení pro kontrolu 
technického stavu (tato změna bude dále 
upravena prováděcí vyhláškou)
provoz vozidel v zimním období od 1. lis-
topadu do 31. března, pokud se na pozemní 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza, nebo lze vzhledem k po-
větrnostním podmínkám předpokládat, že 
se na pozemní komunikaci během jízdy 
může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, 
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u některých přestupků bylo bodové hodno-
cení zvýšeno, např. povinnost být za jízdy
připoután bezpečnostním pásem nebo užít 
ochrannou přilbu. Za nesplnění této povin-
nosti budou řidiči připsány 3 body místo
dosavadních 2 bodů.

Výýměěna doosavaddníchh řřidičskkýých 
pprrůkazů 

Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000

byli jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010,

b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2012, 

c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2013.

Od 1. 8. 2011 byl z důvodu reorganizace 
Krajského ředitelství policie Zlínského 
kraje jmenován nový vedoucí Obvodního 
oddělení Slavičín npor. Bc. Libor Rožník. 
Dosavadní vedoucí oddělení npor. Mgr. Mi-
chal Číž působí od stejného data jako 
vedoucí Obvodního oddělení Vizovice.

Koontakty nnaa Obvvodníí oodděleenníí 
ppoolicie Slavvvičín:

pevná linka: 974 662 606
mobil: 725 292 338
e-mail: zloopsla@mvcr.cz
V případě nepřítomnosti je možno při-

volat hlídku prostřednictvím tísňového 
čísla 158.

Nprap. Milan Tyleček, 
vrchní inspektor
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hodnocení zrušeno, jako např. řidič nemáhodnocení zrušeno, jako např. řidič nem
rozsvíceno stanovené osvětlení, a naopak

Čas nabírá snad stále rychlejší obrátky.
A tak není divu, že září odstartovalo další
školní rok.

U nás, v DDM, jsme v červnu uzavřeli
činnost zájmových kroužků a kurzů pro
školní rok 2010/2011 a prvním červenco-
vým dnem jsme skočili do námi připravo-
vaných letních aktivit. Ta poslední skončila
26. srpna a hned týden na to začal nový
školní rok. 

Září je pro nás sice přípravným měsí-
cem, ale i v něm je spousta práce: připravit 
zařízení na nový školní rok, dát dohromady
nabídku pravidelné činnosti (zájmové
kroužky a kurzy), ale i činnosti nepravidel-
né (aktivity a akce). A těch máme za září
za sebou hned několik.

Den 7. září patřil akci Den, kdy svítí
světlušky. Není to jen tzv. naše akce, ale
akce, na níž pravidelně participují i další
školská zařízení v našem městě: ZŠ Vlára
Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky Sla-
vičín a SOŠ ve Slavičíně-Divnicích. Tyto
subjekty zastupovaly dvojice světlušek
a zajímavostí letošního, v pořadí už 9. roč-
níku, bylo to, že byla jedna světluščí dvojice
čistě „klučičí“. Všechny světlušky byly fajn.
Spolu s nimi jsme ještě týž den rozpečetili
pokladničky a spočítali výtěžek akce. Ten
činil: 13 876 Kč. Děkujeme světluškám,
ale i ředitelstvím výše jmenovaných škol.
Děkujeme ale hlavně těm, kteří přispěli

do této sbírky. Finanční prostředky byly
následující den, tj. 8. září, odvedeny do KB
Slavičín na účet „Světlušky“ – celostátní
akce ve prospěch slabozrakých a nevi-
domých.

A hned týden na to, 16. září, je zde další
akce Mámo, táto, pojďme si zašmoulovat.
Je to akce pro rodinné týmy, uspořádaná
ve spolupráci se Sokolem Slavičín.

Následující týden, 20. září, jsme jeli
za Šmoulíky ve 3D do Zlatého jablka
ve Zlíně.

Pátek a sobota – 23. a 24. září – patřily
již tradičně dalšímu ročníku Pohádkiády,
kterou pravidelně realizujeme ve spoluprá-
ci s místní knihovnou ve Slavičíně.

A byl před námi poslední zářijový
týden. Hned na jeho začátku, 26. září, se
scházíme se všemi externími pracovníky,
vedoucími zájmových kroužků pro školní
rok 2011/2012 na první zahajovací schůzi,
abychom si upřesnili postup pro vzájem-
nou spolupráci, řádně se na své klienty
připravili a spustili tak nový školní rok.
Zájmové kroužky zahájí ofi ciálně svoji
činnost v pondělí 3. října 2011. 

Rodiče bychom rádi upozornili, že v na-
šem zařízení zůstala po uplynulém školním
roku spousta zapomenutých svršků, které
čekají na své majitele.

Pedagogické pracovnice
DDM Slavičín

Vzdělávací středisko při Nadaci 
Jana Pivečky nabízí volný přístup 
na počítače s připojením na internet
v PO, ST do 18.00 hodin, v ÚT, ČT, PÁ 
do 15.30 hodin.

Je možné využít asistenci pracovníka, 
který poradí při práci s PC nebo pomůže 
s vyhledáváním informací a pracovních 
míst na webových serverech. V případě 
konání kurzů v době provozních hodin 
je provoz pro veřejnost omezen.

 Aktuální kurzy s předpokladem ote-
vření začátkem října 2011:
Základy práce na PC
Práce na PC pro pokročilé
Práce s programem PowerPoint 
Jednoduché a podvojné účetnictví
O kurzech se můžete informovat a hlásit 
buď osobně v sídle Nadace Jana Pivečky 
na adrese Horní nám. 111 nebo na tele-
fonních číslech 577 342 822, 739 095 315.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

DÍLNA INSPIRACE
každou středu od 16.00 hodin v domě 
č. p. 96 na Horním náměstí
 5. 10. Mokré fi lcování
12. 10. a 19. 10. Drátkování (věšák 
na klíče, baňky)
26. 10. Šitý patchwork (polštáře, kos-
metická taštička)

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

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Děti, přijďtte si kk nám pohrááát!
MMilé dděti, 

zvemme Váss do naší školky naaa 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

y

Pohrajeete si, sseznámíte se s novvvýým 
prostřeedím. PPoznááte paní učiteeelkky,

které se o  Vás bbudou starat...
Vezmětee s sebou 

takké mamminkuu nebo tatínkkkaa!

Termíny: úúterky 18. 100. 2011, 15. 1111. 2011, 
17. 1. 20122, 14. 22. 20112, 13. 3. 201112 vždy 
od 14 do 116 hodiin. 

Těšíme se nnnaa Vás.
Kolektivv Mateřské šškoly Slavičínnn--Vlára 

Informace 
Vzdělávacího střediska

MO ČSŽ pořádá
ve dnech 20. – 21. října 2011
od 12 do 18 hodin v Orlovně

DĚTSKÝ BAZÁREK
zimních věcí.

Bereme pouze do 20 ks.
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Základní škola Slavičín-Vlára
Škkolnní aktivvity v měssícci září
 Nové kolektivy žáků 6. tříd se měly mož-
nost poznat na dvoudenních adaptačních
pobytech, které pro ně připravila školní me-
todička prevence společně s třídními učiteli.
 V průběhu září se uskutečnily třídenní
adaptační pobyty žáků 4. a 5. tříd ve Velkých
Karlovicích a v Luhačovicích.
Konaly se úvodní třídní schůzky pro
rodiče žáků 1., 5. a 6. tříd.
 Plavecký výcvik v počtu deseti lekcí
zahájili žáci 2. a 3. tříd.
 Děti 4. ročníku si pod vedením odborných
lektorů ověřily své praktické dovednosti cyk-
listy na dopravním hřišti v Malenovicích.
 První lekcí společenské výchovy a tance
zahájili naši deváťáci letošní kurz tanečních
na Sokolovně.
 Vedoucí Školních informačních center
na I. a II. stupni školy připravily pro třídní
kolektivy vstupní besedy, během kterých
seznámily žáky s nabídkou činností ŠIC.
 Školní klub, jeho nabídku, aktivity
a zájmové útvary představila žákům 6. tříd
vedoucí ŠK.

Mgr. Jana Pinďáková

Těěšenní páťáááků
Dvě třídy čerstvých páťáků se letos těši-

ly na začátek nového školního roku hned
z několika důvodů. Jedním bylo to, že se již
ocitnou ve velké budově druhého stupně
spolu se staršími spolužáky, poznají nové
učitele i třídní učitelky a čeká je spousta
nových odborných učeben. Především se ale
děti nemohly dočkat třídenního ozdravného
pobytu v horském hotelu Lúka ve Velkých
Karlovicích. Ten proběhl ve dnech 6. až
8. září.

Pobyt lze zhodnotit stručně a výstižně
jedním slovem – skvělý. Skvělý z pohledu
dětí i učitelů. V krásné přírodě Beskyd jsme
společně prožili tři dny plné příjemné a po-
učné zábavy, proběhla olympiáda v naprosto
netradičních disciplínách, přírodopisná
soutěž, hledání pokladu i turistický výšlap
na Čarták a spousta dalších her a aktivit.
Pobytem naši páťáci pěkně odstartovali
nový školní rok, sblížili se se svými novými
třídními učitelkami, obnovili vzájemnou
spolupráci i dobré vztahy.

Iva Šmotková a Naděžda Zemánková

Dýýchháme ssttejný vvzduuchh 
Tak se jmenuje další projekt zpracovaný

pro dotaci z Fondu mikroprojektů. V případě
schválení bude z dotace EU a spoluúčasti
města pořízena meteostanice k monitorová-
ní kvality ovzduší ve městě. Žáci školy i ob-
čané města budou moci sledovat naměřené
hodnoty na informačních tabulích ve škole
i ve městě. Výsledky měření bude využívat 

i Zlínský kraj. Partnerem školy bude opět 
ZŠ Janka Kráľa z Nové Dubnice. Projekt tak 
navazuje na úspěšnou realizaci přeshraniční 
spolupráce formou videokonferencí a spo-
lečných interaktivních vyučovacích hodin 
v přírodovědných předmětech a angličtině.

Je rovněž další aktivitou v rámci dlou-
hodobého zapojení školy do projektu EKO-
ŠKOLA.

Světelné tabule pořízené z projektu 
budou sloužit nejenom k informacím o čis-
totě ovzduší, ale například i pro prezentaci 
kulturních akcí.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Peenízze EU –– atraktivnníí výukaa 

Od 1. srpna 2011 se naše škola zúčastní 
dvouletého projektu EU peníze školám 
s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání. 
K dispozici budeme mít více než dva milio-
ny korun, které využijeme na modernizaci 
materiálního vybavení a ke zlepšení výuky 
prostřednictvím dělených hodin a nových 
metod práce.

Získanou podporu využijeme na rozvoj 
těchto prioritních oblastí: čtenářská a in-
formační gramotnost žáků, cizí jazyky, ICT 
a přírodní vědy. Projekt umožní fi nanco-
vat dělenou výuku anglického jazyka již 
od 2. ročníku a posílení dělených vyučo-
vacích hodin matematiky a českého jazyka 
v početně silných třídách. Současně jsme 
od 1. září rozšířili nabídku volitelných 
předmětů na druhém stupni školy o výuku 
Digitálních technologií. 

Pořízení nové moderní techniky umož-
ní využívat kreativní vyučovací metody 

na obou stupních školy. Díky projektu jsme
doplnili vybavení školy o další interaktivní
tabule, interaktivní učebnice, nový software,
6 notebooků, 35 počítačů a novou učebnu
fyziky a chemie.

Finanční dotace plynoucí z projektu EU 
peníze školám nám umožní zatraktivnit naši
výuku novými aktivitami a technologiemi,
na které by se z běžného rozpočtu školy
bohužel nedostávaly fi nanční prostředky. 

Mgr. Jana Pinďáková

ŠŠkkolnní inforrmačnní cenntrum 
/vee škkolním roce 220111//2012

Od počátku září jsme opět rozjeli kaž-
dodenní dopolední i odpolední provoz ŠIC.
Návštěvnost žáků stále trvá a velmi nás
těší i zvýšený zájem o výpůjčky z našeho
atraktivního knižního fondu.

Během školního roku chceme činnost 
centra obohatit o další zajímavé soutěže a ak-
tivity. Osvědčené a velmi kladně hodnocené
akce určitě zopakujeme, jsou to například:
dárcovská sbírka knih pro dětský domov
„Děti dětem“, setkání osobností našeho
města nad knihou „Osobnosti Slavičína
čtou dětem“ a v neposlední řadě i čtení
hereckých osobností v Krajské knihovně
ve Zlíně v rámci Zlín Film Festivalu „Čítárna
U Čerta s knihou“.

Z nejaktuálnějších aktivit vybíráme: 
literární soutěž Letní básnění, seznamovací
besedy žáků 1. a 6. ročníku. Dále plánujeme
zapojení naší školy do charitativního pro-
jektu „Čtení pomáhá“, o kterém Vás blíže
budeme informovat.

Mgr. Hana Majeriková, 
Mgr. Adriana Maňasová
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Akktivvity gyyymnázzia

Dne 7. září proběhla schůze Školské
rady, kde byla schválena Výroční zpráva.
Na další každoroční adaptační pobyty
odjely třídy prima a G-1 se svými třídními
učiteli ve dnech 15. a 16. září, a to do re-
kreačního střediska Královec u Valašských
Klobouk.
V týdnu od 12. do 16. září se zúčastnili
studenti třídy oktáva a G-4 poznávací
exkurze našeho hlavního města Prahy.
Dne 21. září organizovala naše škola
již po několikáté dobročinnou fi nanční
sbírku Srdíčkový den. Výtěžek z této sbírky
je určen na podporu dětských oddělení
nemocnic v České republice a zařízením
pečujícím o nemocné, handicapované
a opuštěné děti.
Dne 3. října proběhne slavnostní imat-
rikulace studentů prvních ročníků osmi-
letého a čtyřletého studia. Tato událost se
koná na slavičínské radnici za účasti pana
starosty Ing. Jaroslava Končického, vedení
gymnázia, rodičů a třídních učitelů.

Bc. Marie Stejskalová

Naabíídka kkuurzů ppro vveeřejnosstt
Taneční
- výuka v Sokolovně pod vedením taneč-
ního mistra Aleše Mědílka ze Zlína, a to
od 10. 10. 2011 každé následující pondělí
od 16 hodin. 
Kurz obsahuje 11 lekcí včetně závěrečného
slavnostního ukončení. Cena pro každého
účastníka je stanovena na 800 Kč. Zájemci

se přihlásí na gymnáziu u Bc. Stejskalové
do 10. 10. 2011
Cizí jazyky – JA, JN, JF
- začátek kurzů listopad 2011, dle počtu 
přihlášek, dvě hodiny týdně, 60 hodin 
za rok, cena dle počtu uchazečů, termín dle 
dohody s vyučujícím, zabezpečení kurzů 
vyučujícími gymnázia, bližší informace 
podá vedení školy
Práce s počítačem
- zahájení kurzu, cena – dohodou, dle počtu 
uchazečů, začátek listopad 2011
Osnova kurzu Základy práce s počítačem
délka 12 hodin (3 dny, 15.00 – 19.30 hodin)
Kurz je vhodný pro začínající uživatele, 
kteří se potřebují rychle naučit pracovat 
s počítačem v Microsoft Offi ce (Word, Excel, 
PowerPoint)
Osnova kurzu Správa počítače
Délka 12 hodin (3 dny, 15.00 – 19.30 hodin) 
Kurz je vhodný pro uživatele počítače s ope-
račním systémem MS Windows, kteří se 
chtějí naučit udržovat svůj počítač, přizpůso-
bovat uživatelské prostředí svým potřebám.

Záávěěrečná kkonfeerencce k projjeekktu

Dne 26. 9. 2011 proběhla na slavičínském 
zámku Závěrečná konference k projektu 
„Společné poznávání Bílých – Bielych 
Karpat“, podpořeného z Operačního pro-
gramu Přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007-2013. 
Zároveň se jednalo o poslední aktivitu pro-
jektu, na němž pracovali studenti a učitelé 

Gymnázia Jana Pivečky Slavičín společně 
s partnery ze slovenského Gymnázia v Dub-
nici nad Váhom. Hlavním přínosem pro-
jektu bylo posílení partnerské spolupráce 
a navázání nových kontaktů mezi žáky 
i pedagogy. Mezi stěžejní výstupy pro-
jektu patří vytvoření dvou názorných 
vzdělávacích lokalit – Geoparku Bílé 
Karpaty a naučné stezky Chladný vrch. 
Díky realizaci projektu se výrazně zlep-
šilo technické vybav ení školy, které bude 
sloužit i budoucím studentům Gymnázia 
Jana Pivečky Slavičín. 

Mgr. Lucie Šuráňová

Gymnázium Jana Pivečky

Zvveme VVás na
DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
na GGymnnáziu Jana Pivečkkkyy 

11. 11.. od 8.00 doo 17.30 hodiiinn
12. 11.. od 8.00 doo 12.00 hodddinn
- prohlíddka školy, sseznámení s učeb-
ními pláány, vyyučovvanými přeeeddměty, 
podmínkkami přijetíí  ke studiu, aaatmmosfé-
rou školyy a preezenttace nové ppproofi lace 
na gymnááziu: cizí jazzyky, přírodddoovědná 
profi lace, IVT

Gymnázium J. Pivečky Slavičín
zve širokou veřejnost na výstavu

PLENÉR 
j

DRNOVICE 2011
K. Fryzelková, F. Slovák, P. Piačka, 

P. Tománková, K. Humpola, 
T. Heczko, M. Lysáčková, Z. Kutra –

kresba, malba, fotografi e

7. 10. – 3. 11. 2011 Galerie gymnázia
Vernisáž 7. 10. v 18 hodin 

NAROZENÍ
Martin Huňa a Veronika Remešová – syn 
Martin
Jaroslav a Jolana Manovi – dcera Nina
Radomír a Markéta Durďákovi – syn Tomáš
Pavel a Monika Šubardovi – dcera Sofi e

y

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA SRPEN

ÚMRTÍ
 3. 8. 2011 Jaroslav Piinďák, 67 let, Divnice
 7. 8. 2011 Anna Tommečková, 88 let, Lipová
 8. 8. 2011 Marie Ševvčíková, 88 let, Slavičín

p

 9. 8. 2011 Libuše Štěěpánková, 84 let, Slavičín
 16. 8. 2011 Vlastimil MMynář, 63 let, Slavičín
 18. 8. 2011 Ervín Kiššš, 84 let, Hrádek
 19. 8. 2011 Vladislava Ťulpová, 59 let, LipováŤ l á 59 l t Li á
 23. 8. 2011 Jiřina Pilková, 89 let, Slavičín
 28. 8. 2011 Věra Vazanová, 77 let, Slavičín
 31. 8. 2011 Jaroslav Vrba, 71 let, Lipová

SŇATKY
Lukáš Hořák a Pavlína Jahnhnovánová
Oldřich Loucký a Lenka Koncerováncerováová
Petr Malatinský a Eva Teplá
Milan Mudrák a Pavla Štěrbová

ý p

Dalibor Krzempek a Martina Hájková
Hynek Chmela a Soňa Pastorková
Milan Otepka a Šárka Ocelíková

y

Tomáš Liška a Lenka Křemenská
Ondřej Mana a Iveta Janků
Tomáš Drga a Pavla Ševčíková

j

Charitě sv. Vojtěcha Slavičín byla přiděle-
na fi nanční podpora z veřejných prostředků
– z Evropského sociálního fondu (ESF) pro-
střednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního
rozpočtu ČR – na grantový projekt s ná-
zvem ,,Kvalita, efektivita a dostupnost – tři
dimenze poskytování sociálních služeb“ s re-
gistračním číslem CZ.1.04/3.1.03/66.00101.

Termín zahájení projektu je dne 1. 7. 2011
a termín ukončení projektu je dne 30. 6. 2013.

Obsahem projektu je realizace vzdě-
lávacích aktivit pro vedoucí pracovníky
a pracovníky v sociálních službách Charity
sv. Vojtěcha Slavičín, Charity Svaté rodiny
Luhačovice a Charity Valašské Klobouky.
Realizátorem projektu je Charita sv. Vojtěcha
Slavičín a partnery bez fi nančního příspěv-
ku jsou Charita Svaté rodiny Luhačovice
a Charita Valašské Klobouky.
Cíle projektu jsou:
Prohloubení a rozšíření odborných zna-

lostí pracovníků Charity sv. Vojtěcha Slavi-
čín, Charity Valašské Klobouky a Charity 
Svaté rodiny Luhačovice
Komplexní a kontinuální odborné vzdě-
lávání pracovníků v letech 2011 až 2013
Zvýšení stávající úrovně znalostí a do-
vedností, které povedou ke zkvalitnění 
profesionálního přístupu ke klientům

Bližší informace o projektu naleznete 
na stránkách www.slavicin.caritas.cz. 

Mgr. Milena Tománková

Projekt ,,Kvalita, efektivita a dostupnost – tři dimenze poskytování sociálních služeb“ 
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Dne 9. října uplyne rok plný smutku, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, syn, bratr a dědeček, 
pan František KOZUBÍK z Petrůvky. 

y

S láskou vzpomíná celá rodina.
Kdo ho znal, vzpomeňte s námi.

Dne 18. října 2011 uplyne 15 let 
odod úúúmrúmrtítí našnaší dí drahrahé mé mamiaminkynky b, babiabičkyčky, 
panní Ludmily HUDKOVÉ ze Slavičína. 

y y

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera s manželem, vnuci
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 21. října 2011 vzpompompomínáínáínámeme me
20. výročí úmrtí 

pana Bohuslalalal vava LENLENLENNGÁLGÁLGÁLGÁLA AA 
ý

ze Slaviččččínaínaína.. 
V lednu by se dožil 1 1 1100 00 000 letletletle .

Kddo jste ho znali, vzpomeňteňteň e se se se  ná nánáámmi. 
Děkují děti s rodinammmi.i.i.i

DDne 28. října 2011 tomu bude rok, 
kddy nás navždy opustila naše drahá

maminka, babička, paní 
Ludmila FOJTÍKOVÁ z Nevšové.

p

SS láskou vzpomínají synové Aleš, , , 
František a Jaroslav s rodinami.

Dnee 8. října 2011 uplyne 35 let od úmrtí 
ppana Karla SVÁROVSKÉHO 

j p yy

a dne 3. listopadu 2011 uplyne 10 let 
od úmrtí paní Marie SVÁROVSKÉ.

p p yp y

S úctou a vděčností vzpomínají synové
Karel, Miloslav 

a dcera Marie s rodinami.

Rodina Mynářova a Mikulíkova
děkuje všem za projevení soustrasti

a květinové dary při posledním 
rozloučení s panem 

Vlastimilem MYNÁŘEM.
p

V Z P O M Í N Á M E

Dne 14. října 2011 vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí paní 

Hedviky PEŠKOVÉ a dne 
ý p

15. října 2011 15. výročí úmrtí paní 
Hedviky HRBÁČKOVÉ z Nevšové.y

j ý pý

S lS lS láskásás ou a úctou vzpomínají manžel, 
ddced ryyy Ilona a Petra s rodinami a rodina 

Hrbáčkova.

DDDne 26. října 2011 vzpomínáme první
výrrročí úmrtí pana Josefa TALAFY.

SSS úctottou vvu vzpozzpomínnmínajíaají maa manžennželkalka aa a dcecedceryryry 
s rodinami.

Dneee 27. října 2011011011 ssi přpřpřipoipoipomenmenmenememem  
prvprvprvpr nnní smutné výročočočí, í,í, kdykdykdykdy ná nááás ns ns nnavžavžavžavždy dydy y

opuopopo stil pan Stanislavlavlavav ŠT ŠT ŠTŠTEFAEFAEFAFANÍKNÍKNÍKNÍK 
ý yyy

ze Šanova.
KdodoKdoKdo ho ho ho ho znnnnalalal,al  vzpomenenenene, kdo do do do ho hohoh mělmělmělmě  
rádrádádád, nn, nezaezeezapompompompomeeene. S láláláskoskou au aa úc úcúcúctoutoutoutou 

vzpvzvzzz omíomíomíomíomínajnajnajnajn í mí mí mmmanžanžanžananželkelkelkelkelka aa aa a děti iiii s rs rs rodiodiodiododinamnamnamnamnamiii.i

Dnne 24. 10. 2012012012010 1 v1 v11 v1 vzpozpozpozpopomenmemenmmenemeemeememem  
1. výroočí úmrtí nananananašehšehšehšehše o mo mo mo mo manžanžanžaanželaelaelaelaela, t, t, t, t, tatíatíatíatíatínkankankankanka 

a děědeě čka, pppppana Jo Jo JoJJ sefefsefffaaa URBURBURBURBURBÁNKÁNKÁNKÁNÁNKKAA
ze Slavičičiči ínaínan .

Za tichou vzpomínku všem, kdo 
vzzzpzz omenou, děkují manželka 

a děti s rodinami.

Dne 13. října 2011 vzpomeneme
14. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustila naše dcera
Blanka DORUŠKOVÁ ze Slavičína.

p

Stále vzpomínají rodiče, sestra Renata 
a sestra Jarmila s rodinou.

Rodina Pilkova a Horova děkují všem
za účast a květinové dary při posledním 

rozloučení s paní Jiřinou PILKOVOU.

Dne 28. října a 30. října 2011 
by se dožili 100 let 

pan Bohumír a paní Františka
PROCHÁZKOVI.

p

S láskou a úctou vzpomínají p j
děti s rodinami.

Dne 12. října 2011 tomu bududude 2e 2e 0 l0 l0 let et et 
od chvíle, kdy nás navždvždvždy oy oy opuspuspustill ná nánáš š š

drahý manžell, t, t, tatíatíatínenekek a dědečeeek, k, k, 
pan Drahomírrr OR OR ORSÁKSÁKSÁK zz z Hostěttt ínaínaína.

ý

S lSS áskásás ou a úctou vu vzpozpozpomínmínmínaajají mmmanženženželkalkk ,, 
syn a dceeery ry ry s rs rs ooodinammmiii.

DneDneDneDne 1616161 . říjnnnna 2aa a 011011011011 by sesesee dožila 80 let 
panpanpanpaní Aí Aí Alicliclice Ke Ke KKOLAOLAOLAOL ŘÍKŘÍKŘÍKŘÍKOVÁOVÁOVÁVÁ z ze z  Slavičína.

j yy

S láskkkou ououou a úa úa úúctoctoctoctou vu vu vzpozpozpoomínmínmínajíaa  dcera 
HHHanHH a aaaaa AlAlAlA enaenaenaenaena s  s  s ss rodrodrodrodro inainainami mi mi mmi a sa a ooouroo ozenci.

Dne 4. října 2011 uplyne 15 let, kdy nás 
navždy opustil pan Zdeněk KADLEC 

ze Slavičína.
S S lS lS lS láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcera s rodinou. 

V letošním roce vzpomínáme
100. výročí narození našich rodičů

Františka a Anastázie 
ARGALÁŠOVÝCH z Hrádku. 

S úctou vzpomínají synové
Emil s rodinou a Jaroslav.

Rodina Ekartova děkuje touto cestou
všem, kteří doprovodili

pana Mgr. Jaroslava EKARTA 
na jeho poslední cestě.

Dne 17. října 2011 vzpomeneme
5. smutné  výročí úmrtí 

paní Aleny BOROVÉ ze Slavičína.
ý

S láskou a úctou vzpomínají a děkují 
manžel, syn a dcera s rodinami.

e dožil Dne 28. října 2011 by se
Slavičína. 70 70 letlet pa n Ivan VÍTEK ze S

j y

ňtňte se s ná námimi. KdoKdo jsjs jsttete hoho znaznalili, vz vzpompomeňeň
elka Marie,S lS S áskáskáskou vzpppomíomom nají manže
rodinou.dcedcedcera rara IvaIvaIvana na na aa sa yn Petr s r

e dožil Dne 242424. říjníjníjna 22a 200110  by se
MELA 70770 letletlet pap n Ladislav CHM
a 2011 ze ze ze SlaSlaSlavičína a 7. kvěěětnattn
úmrtí.uplupluplynuynuulololo 15 15 15 letletlet od odod je je jehhho 
kuZa ZaZa tictictichouhouh  vzvzvzpompopo ínk

děti.děkují manželka a d

e dožil Dne 16. října 2011 by se
e Šanova.30 let pan Pavel BERČÍK z

j y

ourozenciVzpomínají maminka a so
děděkujkujemeeme.s rs rodiodinamnamii. ZaZa vzpvzpomíomínkunku 

rého Odešel člověk, na kte
ehnout...jsme se vždy mohli spole

2011* 19. 5. 1924  + 2. 9. 2
m, Děkujeme Vám vše
rovodilikteří jste dne 6. září dopr

ČUpana Mojmíra BAČ
j pp

na j poslední cestě.na jeho poslední ces
Rovněž děkujeme za slova útěchy, 

která zazněla, a krásné květinové dary.
Manželka a dcery s rodinami

MUDr. PPetr Zemččíkk oznaammmuje,, 
žee ve dnnnech 66. a 77. říjnaa 222011 
(čttvrtek, pátekk) NEEORDINNUJE.

Zaastuupuje MMUDDr. Joolaana MMaalotoová 
nna poolikliinice.
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Česká reprezentace v sálovém fotbalu – 
futsalu hráčů do 21 let měla své soustředění 
začátkem září v podkrkonošské Jilemnici. 

Už v listopadu ji čeká ve španělském 
letovisku Santa Susanna nedaleko Barce-
lony obhajoba zisku mistrů Evropy z roku 
2009 v jihočeské Třeboni. Trenéři U21 Pavel
Šilhan a Jaroslav Goj pozvali do svého 
výběru mnoho nových tváří, neboť toto 

Čtyři hráči Jerevanu dostali pozvánku do reprezentace U21

Informace Kuželkářského klubu Slavičín

mužstvo prošlo po dovršení věku několika 
opor rozsáhlou výměnouu. 

Nás může těšit, že v širrším výběru repre-
zentačních trenérů se objeevila hned čtveřice 
mladých futsalistů slaviččínského Jerevanu
a to Tomáš Liška, Bronnislav Fojtík, Dan
Sochora a Jan Pekárek. 

Na soustředění nakonnec odjel pouze To-
máš Liška, který má velkkou šanci se dostat 

do závěrečné nominace. Dan Sochora těsně 
před srazem onemocněl a Bronislav Fojtík 
s Janem Pekárkem nebyli na reprezentač-
ní sraz uvolněni mateřským fotbalovým 
klubem. 

I tak je pozvánka pro tyto hráče do 
mládežnické reprezentace ČR oceněním 
práce slavičínského klubu. 

Petr Koseček

Akktuality
 družstvo KK CAMO C odstoupilo ze
Zlínské krajské soutěže, hráči posílí divizní
B družstvo
 družstvo dorostu bude hrát v letošní
sezóně 1. dorosteneckou ligu

Jihomoravská divize
KK CAMO SSlavičín B – TTJ Podlužan 
Prušánky, soobota 1. 110. 20111, 14.00 hod.

KK CAMO Slavičín B –– KK Roostex Vyškov 
B, sobota 8. 110. 2011, 14.00 hhod.

KK CAMO SSlavičín B – TJ Sokol Brno 
Husovice B, sobota 22.. 10. 20111, 14.00 hod.

Dorost 1. liga
KK CAMO Sllavičín –– TJ Spaartak Přerov, 
neděle 2. 10. 2011, 10.00 hodd.

KK CAMO Slaavičín – TTJ Valaššské Meziříčí 
A, neděle 16. 10. 20111, 10.00  hod.

KK CAMO Slavičín –– KK Krroměříž, ne-
děle 23. 10. 2011, 10.000 hod.

Muži 3. liga
KK CAMO Sllavičín AA – TJ Sookol Michál-
kovice, sobotta 1. 10. 22011, 100.00 hod. 

KK CAMO SSlavičín A – KKK Zábřeh B, 
sobota 15. 100. 2011, 100.00 hood.

KK CAMO Slavičín A – TJ Horní Benešov, 
sobota 29. 100. 2011, 10.00 hood.
(čtyřdráhováá kuželnaa Zlín)

Domácí zápasy v říjnu 2011

Domácí zápasy
Divize E – muži A
9. 10. FK Prostějov, 10.1
23.10. FK Krnov, 10.15

1. A třída – muži B
2. 10. Vlachovice, 10.15
16. 10. Hutisko, 10.15
30. 10. Brumov B, 10.15

Krajská soutěž – dorost
1. 10. Francova Lhota, 10.00
15. 10. Velké Karlovice, 10.00
29. 10. Vsetín B, 10.00

Krajská soutěž – žáci st., ml.
8. 10. Hulín, 9.30, 11.15
23.10. Ratiboř, 9.30, 11.15

Krajská soutěž – přípravka
17. 10. Slušovice, 16.00

15

FC TVVDD Sllavičííínn

v sobotu 10. září 2011 proběhly na ku-
želně oslavy 50 let založení kuželkářského 
sportu ve Slavičíně, kterých se zúčastnili 
jak současní, tak bývalí kuželkáři a zástupci 
institucí, kteří se zasloužili o rozvoj kužel-
kářského sportu. Byli oceněni pamětním 
listem, vlaječkou a plaketou
v pondělí 12. září 2011 byla zahájena 
amatérská kuželkářská soutěž CAMOLIGA 
za účasti rekordních 22 družstev, hracími 
dny jsou pondělí, středa a pátek 
v neděli 18. září 2011 proběhla na kužel-
ně Valná hromada Kuželkářského klubu 
Slavičín
 v srpnu – září došlo k rekonstrukci vytápě-
ní na kuželně. Byly provedeny nové rozvody 
radiátorů a instalace peletkového kotle. Tato 
akce byla fi nancována městem Slavičín

Naabíízíme 
 fi rmám možnost své prezentace v prosto-
rách kuželny, informace na tel.: 603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáček
 pronájem zrekonstruované kuželny – 
1 hod./150 Kč/1 dráha – vhodné pro skupiny 
i jednotlivce, informace na tel.: 604 715 537 
– Pavel Sláma. www.kkslavicin.cz

Mgr. Aleš Ptáček

Na páteční odpoledne 9. září si naplá-
novali své odvetné utkání Internacionálo-
vé FC TVD Slavičín a družebního města 
z Nové Dubnice nad Váhom. V květnovém 
duelu ve Slavičíně byli úspěšnější hosté, 
kteří vyhráli 2:1, a tak měli Valaši Slová-
kům co oplácet.

V úvodu se lépe pohybovali domácí, 
kteří zazdili dvě vyložené šance. Slavi-
čané se pomaličku osmělovali a vzápětí 
vedli už o dvě branky.

Druhý poločas začali Slováci nápo-
rem, ale dvě branky Slavičanů rozhodly 
prakticky o celém utkání. Domácím se 
podařilo vsítit branku, Slavičané odpo-
věděli další. V závěru Váňa završil svůj 
hattrick, poté domácí tým nedal penaltu. 

Slavičínští předvedli na Slovensku 
velmi dobrý výkon. Po utkání následovalo 
přátelské posezení obou celků a mužstva 
navštívil i primátor Nové Dubnice nad 
Váhom. 

Internacionálové MFK Nová Dubnica 
nad Váhom vs Internacionálové FC TVD 
Slavičín 2:6 (0:2)

Branky Slavičína: J. Váňa 3, Br. Mün-
ster, P. Koseček a T. Hnilo

Petr Koseček

Internacionálové FC TVD 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
za sponzorské dary pro starší přípravku 
FC TVD Slavičín těmto fi rmám:

paní Garajové (Vlárka) za sadu tep-
lákových souprav, paní Melichaříkové 
(Spining) za sadu dresů a Rudovi Dudkovi 
za sadu termo triček.

Jako trenér našich fotbalových nadějí
jsem velmi vděčný za jakýkoliv věcný dar 
v podobě výstroje a podobně.

Snad touto cestou oslovím i další
možné sponzory, protože máme-li mít 
v budoucnu u mužů domácí hráče, musí-
me těmto našim talentům ve fotbalovém 
růstu pomáhat.

S pozdravem „sportu zdar, slavičín-
skému fotbalu zvláště“

Michal Švach, trenér starší přípravky 
FC TVD Slavičín

vyhráli v Nové Dubnici 

Poděkování za sponzorství pro 
naše mladé fotbalové naděje
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Areál okolí Horákovy vily záhy po její rekonstrukci na multifunkční kulturní centrum 
poprvé ožil v sobotu 3. září 2011. Nádvoří i zahrada se na půl dne změnily na jeviště 
i hlediště pro konání folklorních slavností Jak to bylo postaru.

Jak to dělali naši staříčci
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Městská knihovna Slavičín
Říjen startuje tradičním Týdnem kniho-

ven. Říjnový Týden knihoven je pro pře-
vážnou většinu populace, obzvláště pro
její čtenářskou část, pojmem zažitým a již
běžně zahrnovaným do podzimního kul-
turního dění v celé naší zemi. Dveře všech
knižních institucí se o tomto čase otevírají
dokořán, aby upoutaly veřejnost pestrou
nabídkou knih, speciálními službami a také
literárně laděnými pořady pro všechny
skupiny obyvatel. Také Městská knihovna
ve Slavičíně každoročně reaguje na tuto
výzvu a letos v rámci motta: „Knihovna
pro všechny“ připravila opět pořady, které
uspokojí jak skalní návštěvníky, tak i ty,
kteří hledají inspiraci, jak hodnotně využít 
volný čas.

Náplň všech Týdnů bývá většinou obdob-
ná. Čtenáři různých věkových kategorií se
mohou setkat s oblíbenými autory, zhlédnout 
výstavy uměleckých děl, fotografi í z činnosti
knihovny či být součástí bezpočtu dalších
nápaditých knihovnických aktivit. Ani
slavičínský Týden se svým programem
nikterak nevymyká. 

Radikální změnou je však místo jeho
dění – nedávno rekonstruovaná Horákova
vila. Ta Vás v letošním říjnovém Týdnu
poprvé přivítá ve svých zdech příjemnou
literární atmosférou v podobě následující
nabídky:
 Pondělí 3. října – Knihovna pro školu
 8.00 – 12.00 Dopoledne pro chytrolíny! 
Série veselých exkurzí novou knihovnou,
kde žáky a studenty místních škol čeká
na každém rohu záludný vědomostní či
literární kviz nebo hlavolam. Jednotlivé
besedy jsou přizpůsobeny věkovým kate-
goriím žáků.
 13.30 Strašlivá strašidla 
Zábavné odpoledne s tajuplnými bytostmi
z knih Vítězslavy Klimtové pro děti ze škol-
ních družin.
 Knihy odvahy a dobrodružství! 
Celodenní výstava a prezentace novinek
z oblasti detektivního a hororového žánru
pro děti a mládež 

 Úterý 4. října – Knihovna bez bariér
pro všechny – Den otevřených dveří
v knihovně
Je určen všem návštěvníkům knihovny -
čtenářům, nečtenářům a handicapovaným
uživatelům.
 8.00 – 11.00 Vševěd Internet
Minikurzy internetové seznamky pro
seniory, nezaměstnané a další zájemce
o internetové služby (facebook, internetové
encyklopedie, vyhledávače, e-mail aj.). Lekci
je nutné předem telefonicky objednat na tel.
577 341 481. 
 13.00 – 16.00 Kouzlo ikebany
Výtvarná dílna pro malé i velké, zaměřená
na dekorativní aranžování živých květin.
16.00 Pozóór, jede k Vám knihovna
aneb Jak Mařenka a Jeníček loupali
perníček

Zábavná dramatizace známé pohádky pro
děti a mládež ze sdružení Přátelé z lásky.
Hry, soutěže a výtvarné činnosti jsou sou-
částí akce. 
19.00 Literární chvíle v Horákově vile
Podvečer pro příznivce čtenářství, kteří chtě-
jí četbou nahlas vyjádřit svůj pozitivní vztah
ke knihám. Zaznít mohou veselé i vážné
úryvky z beletrie, poezie či jiných knižních
žánrů a samozřejmě i ukázky vlastní tvorby.
Vítáni jsou tradičně i posluchači. Po četbě
pak následuje volná diskuze. 
Místo konání: prostory knihovny. 
V úterý od 8 do 12 hodin je možno navštívit
nové prostory Horákovy vily formou exkurze.
Jsou připraveny výstavky aktuální knižní pro-
dukce, výstava fotografi í Minulost i současnost 
slavičínského knihovnictví a výstava Příběh
lékařského rodu Horáků ve fotografi i.
V tento den mohou noví čtenáři získat regis-
traci do knihovny zdarma!

 Středa 5. října – Knihovna pro seniory
9.00 – 11.00 Za zábavou i poučením
v každém věku!
Procházka novou knihovnou pro seniory,
seznámení s fondem knihovny, prezentace
publikací o zdravém životním stylu a alter-
nativní medicíně, výstavy knih z oblasti
ručních prací a kulinářství, výstavy knih
s tematikou lidové četby, přihlašování se-
niorů do knihovny zdarma.
14.00 Setkání s knihami Radomila Koppa
Spisovatel pan Kopp z Luhačovic představí
svou novou knihu Nebe rockerů spolu s dal-
šími regionálními publikacemi na besedě
pro seniory. Na akci jsou zváni i zájemci
z řad veřejnosti. 
Místo konání: sál v prvním podlaží Horákovy
vily. Vstup volný.

 Čtvrtek 6. října – Knihovna pro rodiče
s předškoláčky 
9.00 Netradiční dýně
Podzimně laděná dílna pro rodiče s dětmi
předškolního věku, které čeká výroba dýní
z papírových proužků.
15.00 Malujeme a čteme s Nezbed-
níčkem 
Na nejmenší děti v doprovodu rodičů čeká
setkání s hrdiny pohádky O zakleté jabloňce
a obvyklé soutěžní a výtvarné aktivity.

 Pátek 7. října – Knihovna pro děti
9.00 – 12.00 Medvídek Pú, Krteček, 
Ferda a spol.
Dopolední literární program pro děti z ma-
teřských škol, představení známých pohád-
kových postaviček pro nejmenší, hádanky 
a veselé úkoly vztahující se k danému tématu. 
13.00 – 15.00 Knížka ve fi lmu, fi lm v knize
Odpoledne plné kvizů s tematikou fi lmových 
a zároveň literárních hrdinů pro děti a mlá-
dež. Během akce proběhne stejnojmenná
výtvarná soutěž, práce účastníků budou
vystaveny v knihovně. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Obec Rokyttnice nabízí ubyttování 
v nově zzrekonnstruuovaném peeennzionu 
v místní ččásti KKochaavec
 dva vyybavenné dvooulůžkové pokkoje se 
sociálnímm zařízzenímm a kuchyňkkkou 

Cena 2250 Kčč osobba/noc 
 Dalšíchh šest pokoojů se sociálllnním za-
řízením aa kuchhyňkoou nabízímeee kk dlou-
hodobémmu proonájmmu. Pokoje nnejsou 
vybavenyy nábyttkem. 

Cena za dloouhoddobý pronájjjem jed-
noho pokkoje 44 000 Kč/měsíc. VV ceně 
zahrnuta spotřeba vvody a plynuuu. Navíc 
se platí za spotřebu el. energie dle sku-
tečného oodběruu. 
Kontakt:
Obecní úřad Rookytnnice, Rokytnnicce 58
tel.: 577 343 6522, 6033 290 688

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střech

RRozšířření ssortimentu 
cchovattelskýých potřeb

pro psyy, kočkky, hloodavce a ptaaacctvo.
Kosmettika, voodítkka, vitamínyyy aa jiné

Zahrádkářské potřeby
Horní náměstí – Slavičín

p yp y

Přijímááme obbjednnávky na sadddbbové,
konzumnní brammboryy a ovocné ssstrromky 

008:00-112:00//13:30-17:00 
Tel.: 603 212 510

HUBNUTÍ VÁS BUDE BAVIT
V boji proti celulitidě a nadváze nabízíme novou 

službu eliptický trenažér Fat Magic, 
nová technologie  s kombinací VACU
podtlakového prostředí a výhřevného 

INFRA red záření
pro aktivní formování Vaší postavy.

BAR u FONTÁNY a SOLÁRIUM
Dále nabízíme solarium horizontální, vertikální.
www.fontanaslavicin.cz Tel.: 737 259 187

TEXTIL PRO UROSTLÉ
Horní náměstí 99, Slavičíín

sběrnaa: oděvů k chemickému čišttění
obuuvi, tašek, deštníků a šicícch strojů

k oppravě  prodej – široký vvýběr 
zzboží nadměrných velikosstí

Tel. č. 577 341 791

Placená inzerce
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AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, SSlavičín, (zaadní bráána Prabos,, a. s.)

kompletní záruční a pozáručční servvis kompletní záru í a pozáruuč
seřizování a diagnoostika benzínovýcch a naftovvýých izování a d tika benzí
motorůtorů
 čistění a p nění klimmatizací čistění a plnění kklimatizacíí a plně cícíní í a plně im
 opravy b d a podvvozků - poodvoopravy brzd a dvozků - vy brzd aaaa pood zkp vyav brzd a geoometri nápravgeeometrie neometrgee
opravy elekktrických zařízických ravy elektri h zařízenníy elektey e íkttrriickkýchi níav elek
montáž zabbezpečovvacího zpečovamontáž zabezpe vacího zaařízenabezab ízeníáž zpbe pečovntá říážmon
 ontáž hanndsfree ssad mobilnních tellefonůdsfr amontá hand d ních t onůních tedsfá ahandntmo t
montáž automatickkých spínaačů světm matickýcmontáž autom ických spí čů světel ž ů sáž hmattickýcuttom čů svěěontážm
příprava a zajištěníí STK, přípprava měření misíp ní STříprava a zajištěění STK, příprava na mměření emissítěě K prní Sajiš ěn ava nípravva a zř
opravy karoserií vččetně ro nnacího r mu v c ách oppravy karoseriíí včetně rovvnacího rámmu v cenáchhě nsereriíí včvčč cíhravyy karoprav
pojišťoven jišťoven 
 lakování voozidel a dílůkování voozidell a d lůllzoziddezi
 prodej náhhradních dílů a dopplňkůp j náhradníích dílů a d plňkůa dchh ňkplň

PNEUSERVIS
pneu - Savaa, Barumm, Fulda, KKleber, Goodyear,pneu - Sava, Barumm, Fulda, Kleber, GoodyFuldFFuldm, a,
slevy na vyybrané pnneulevy na vybranéé pneuunen
litá kola - Škoda, VW, Seat, AAudilitá kola - Škoda,, VWW, Seat, AAudiWW

Tel.: 577 341 2267, 577 343 818 mmobil: 7331 561 9128 mobilTel : 577 341 267 5777 343 81
e-mail: zekaczz@zekaczz.czwwww.zekaacz.cz
Provozní dobaa: Po – Pá: 7:00 – 116:00 hoodin
So: 8:00 – 11:000 hodinn (po dohodě)

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren?

Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s., od září do října v telefonním sluchátku. Telefonický průzkum spokojenosti
zákazníků všech vodárenských společností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá
společnost Ipsos Tambor. Operátorky osloví asi tisíc zákazníků na Olomoucku, Pro-
stějovsku a Zlínsku. Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren,
zákaznickým centrem ale i kvalitou dodávané vody. 

„Osloveno bude asi tisíc zákazníků, z toho asi osm set domácností a stovka 
fi rem, stovka správců bytových domů nebo zástupců bytových družstev. Názory
našich zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou
možnost dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni a kde máme podle nich
rezervy,“ uvedla mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Helena
Koutná. Telefonický průzkum probíhá již sedmým rokem a jeho výsledky budou
k dispozici v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi, a ten, pokud má o roz-
hovor zájem, odpovídá asi patnáct minut na její otázky. Ty se týkají samozřejmě
pitné vody a zvyků zákazníka: například zda je spokojen s kvalitou dodávané
vody nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou také otázky: zda zákazník ví,
kdo je jeho provozovatelem v regionu nebo zda je spokojen se službami vodáren
či s množstvím a dostupností informací o vodě. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – člen skupiny Veolia Voda – 

vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a. s. a Zlínská vodárenská, a. s.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., dále jen MOVO, působí na Olomoucku, 

Prostějovsku a Zlínsku, zásobuje celkem 406 tis. obyvatel.
MOVO má 479 zaměstnanců a provozuje celkem 33 úpraven vody, 158 vo-

dojemů a 25 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 075 km vodovodních
a 1 166 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center 
v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. 

www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické záležitosti zc@smv.cz.
MOVO je členem skupiny Veolia Voda – více informací na www.veolia.cz a www.
veoliavoda.cz.

840 668 668 – 24 hodin denně havárie vody a nově i zákaznické služby

Placená inzerce
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Nároďák 2011 – Valašské divočení šestinohých 

Zveme všechny příznivce vojenské historie a techniky a zvláště 
děti a jejich rodiče na sobotu, 29. října, kdy pořádáme den otevřených 
dveří nazvaný „Babí léto v Armyparku“ aneb rozloučení s letošní 
sezonou.

Na své si přijdou všichni, kteří se rádi podívají na ukázky jízdy 
vozidel v terénu, společně zavzpomínáme na hodiny branné výchovy 
a zopakujeme si na živo odmořování vozidel, otevřená budou i muzea.

Skupiny airsoftového a paintballového sportu nám představí 
své uniformy i zbraně, předvedou střelbu, dynamické ukázky 
pěchotního výcviku soudobých armád a umožní dětem vyzkoušet 
střelbu ze svých zbraní. Pro děti bude nachystaná také dráha pro 
jízdu zručnosti, proto nezapomeňte doma svá vozidla (koloběžky, 
tříkolky, šlapací i elektrická autíčka).

V plánu je drakiáda, objednaný je i vítr. Pro malé a velké budou 
připraveny soutěže, ceny pro vítěze i účastníky.

Pro dobrou pohodu bude občerstvení ve formě klobásek z udír-
ny, čaje a svařeného vína z polní kuchyně a možná také nějaké 
překvapení.

Na Vaši hojnou návštěvu se těší organizátoři a členové Klubu 
vojenské historie Armypark Slavičín

Babí léto 2011 v Army parku

Členové kynologického klubu
Slavičín se úspěšně zhostili po-
řadatelství soutěžního klání psů
všech plemen.

V sobotu 17. září proběhlo v are-
álu bývalých kasáren přezkoušení
služebních plemen psů, kteří
byli dlouhodobě připravováni
k vykonání zkoušky dle Národní-
ho zkušebního řádu. Poslušnost 
svému pánovi, sledování pachové
stopy a také zadržení pachatele –
tyto náročné discipliny muselo
plnit celkem šest psů různých
plemen. Někteří z nich byli domá-
cí, jiní přijeli na zkoušku z okolí
Zlína. 

Jiný druh soutěže, která probí-
hala následující den, je zkouška
Agility. I když pořadatelé dali

soutěži název Valašské divočení, aby tak
přespolním účastníkům přiblížili místo
konání, jedná se zde o náročné discipli-
ny vyžadujících kázeň psů i psovodů.
V takzvaném „psím parkuru“ museli psi
bezchybně a co nejrychleji absolvovat 
nejrůznější překážky (jump, skočku, tunel,
áčko, kladinu...). O získání medaile zde
zápolilo třicet šelem různých plemen, ve-
likosti i stáří, které vedli malí, velcí, mladí
i starší páníčkové. Diváci, kterých bylo
zhruba do stovky, nadšeně povzbuzovali
kolii stejně jako šeltie, kelpie či voříška. 

A co na to odborná porota? Ta v závěru
projevila uznání všem snaživým účastní-
kům a vysoká ocenění přidělila v několika
kategoriích také domácím borcům.

A tak si pořadatelé mohou zapsat do své
kroniky akci, která byla úspěšná nejen
díky krásnému počasí, ale hlavně díky
práci schopných organizátorů a štědrých
sponzorů.

Veronika Ševčíková

Program MC Slavičín na říjen
 Po 3. 10. Hrajeme si se stavebnicí (ce-
lodenní aktivita)
 Út 4. 10. 10 hod. Básničky s pohybem
 St 5. 10. 10 hod. Přednáška na téma
Bezplenková metoda s odborníkem – jak
vychovávat děti bez plen od narození,
návrat k přirozenosti
 Čt 6. 10. 10 hod. Tvořílek – výroba pa-
pírového draka
 Ne 9. 10. 14 hod. Drakiáda
 Po 10. 10. Skáčeme na trampolíně (ce-
lodenní aktivita)
 Út 11. 10. 10 hod. Čtenářem od batolete
– půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
jednoduché hry, hádanky a úkoly 
 St 12. 10. 10 hod. Pohybové hrátky
 Čt 13. 10. 10 hod. Kreativní dílna pro
maminky – výroba bižuterie

 Po 17. 10. Hrajeme si s plastelínou
(celodenní aktivita)
 Út 18. 10. 10 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj dítěte
 St 19. 10. 10 hod. Tanečky, 15 hod. 
Tvořílek – tvoříme z podzimních přírodnink
 Čt 20. 10. 10 hod. Hudební miniškolička
 Po 24. 10. 10 hod. Zvídálek
 Út 25. 10. 10 hod. Básničky s pohybem
 St 26. 10. ZAVŘENO
 Čt 27. 10. ZAVŘENO
 Po 31. 10. 10 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj dítěte
Volná herna: po 9 – 12, út 9 – 12, st 9 – 12, 
13 – 17, čt 9 – 12
Kontaktní údaje
tel.: 732 343 379 
web: http://mc.slavicin.org/
e-mail: info@mc.slavicin.org

PProgram MCMC
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 neděle 2. 10. – 15.00 bijásek 
GNOMEO A JULIE
Britská animovaná komedie v českém

znění. 84 min. Slavný příběh milenců ze zne-
přátelených rodů, jak jej sepsal alžbětinský
dramatik William Shakespeare, se dočkal
animované varianty nazvané Gnomeo a Ju-
lie, posunuté ovšem ke komediální poloze
a samozřejmě šťastnému rozuzlení, jakkoli
mu předchází všeobecná zkáza a zdánlivé
pohřbení titulní dvojice pod troskami
mohutné hlídkové věže. Vstupné 30 + 1 Kč.
 neděle 2. 10. – 20.00 

MUŽ VE STÍNU
Drama/Mysteriózní/Thriller Velká Brá Britá-

nie/Francie/Německo, 2010, 128 minmin. Režie: 
Roman Polanski. Hrají: Ewanwan McGregor, 
Pierce Brosnan, Jon Bernthnthal, Tom Wilkin-
son, Olivia Williams, Kms, Kim Cattrall, Robert 
Pugh, Eli Wallachach, Timothy Hutton, James 
Belushi, Jaymeymes Butler. 

Napínapínavý příběh spisovatele, který je 
najat najat na sepsání pamětí bývalého britského 
premiéra. Na opuštěnou zimní pláž známého
amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu
jeho předchůdce na tomto literárním projek-
tu. Netrvá dlouho a „duch“ si uvědomí, že
přijetím atraktivní práce učinil strašlivou
chybu: ukazuje se, že expremiér je muž,
v jehož minulosti se skrývají tajemství, která
mají sílu zabíjet. Vstupné: členové FK 20 +
1 Kč, ostatní 74 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 neděle 16. 10. – 15.00 bijásek 

HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný – Nizozemsko, 2009, 89 min.
Režie: Lourens Blok. Hrají: Johann Harm-

se, Ketrice Maitisa, Caroline Goodall, Hanna
Verboom, Nthati Moshesh. Obrazově pouta-
vý rodinný fi lm vypráví příběh Jimmyho, je-
denáctiletého chlapce z Evropy, který přijede
do Afriky s maminkou, velice zaměstnanou
výstavbou golfového letoviska. Jednoho dne
se Jimmy ztratí na městském tržišti, kde se
setká s tajemnou mluvící žirafou jménem
Seraf. Ta chlapci vypráví o situaci mezi
dvěma domorodými kmeny, které spolu válčí
o půdu. Podle žirafy se před touto kmenovou
válkou nedá tak snadno uniknout. Jimmy
pak společně s chudou africkou dívkou
Charitou nastoupí dobrodružnou a kouzel-
nou cestu africkou džunglí, při níž musí
překonat mnoho překážek. Naštěstí s sebou
mají pomoc, a to nejen v podobě Seraf, ale
také drahocenného medailonu. Po cestě zjiš-
ťují, že svého cíle mohou dosáhnout jedině
tehdy, když budou skutečně věřit sami sobě
a nenechají si zkřížit cestu nikým a ničím.
Vstupné 30 + 1 Kč.
 neděle 16. 10. – 20.00 fi lmový klub

LEPŠÍ SVĚT
Drama – Dánsko/Švédsko, 2010, 113 min.

Režie: Susanne Bier. Hrají: Mikael Persbra-
ndt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Bodil
Jørgensen, Wil Johnson, Markus Rygaard,

William Jøhnk Nielsen a další. 
Příběh dvou rodin, jejichž osudy se

náhodně spojí skrze přátelství dvou dospí-spí-
vajících synů. Elias, jehož otec pracuje juje jako 
doktor v Africe a prožívá právě manmanželskou 
krizi, je šikanován ve škole, zatízatímco Christi-
an, který se rozhodne ho bro bráninit,t, s e do města 
přistěhoval s otcem pom po nedávné smrmrti mat-
ky. Film řeší zdánzdánlivě jasné etické otázázkyk  
po smyslu pompomsm ty a násilí s ní spojeným. To 
vše na pozadí skutečných světových konfl ik-pozadí skuttečečných světových konfl ik-
tů, kterým čelíme a které reprezentuje právě ů, kterým čelíme a ktereré é reprezentuje prá
postava dánského lékaře v Africe. Film je postava dánského lékaře v v AfA rice. F

vou generací precizním pohledem do života ddvovou
ho světa znena-lidí, jimž se představa lepšího s

tupné: členové FK dádánín  začíná vzdalovat. Vstup
1 Kč. 20 + 1 K Kč,č  ostatní 70 + 1 K

 15.00 neděle 30. 10. – 15 bijásek 
TER A RELIKVIE SMRTIHARRY POTTE

– ČÁST 1
družný/Drama/Rodinný/Fantasy –Dobrodru

Británie/USA, 2010, 146 min. Režie: Velká Bri
id Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma David 

Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena 
Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs, 
Bill Nighy, Bonnie Wright, Tom Felton, Clé-
mence Poésy, Michael Gambon, John Hurt, 
Miranda Richardson, Rhys Ifans a další.

Sedmé a poslední pokračování dobro-
družství Harryho Pottera bude rozděleno 
do dvou celovečerních fi lmů. První část 
začíná, když se Harry, Ron a Hermiona 
vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem 
je najít a zničit tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen 
sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože 
jim už profesoři nepomohou a budou také 
bez ochrany profesora Brumbála. Vstupné 
30 + 1 Kč.
 neděle 30. 10. – 20.00

V PEŘINĚ
Muzikál – Česko, 2011, 103 min. Režie: 

F. A. Brabec. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, 
Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polív-
ka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt 
Goldfl am, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol 
Moravcová, Milan Šteindler, Marek Vašut, 
Tatiana Vilhelmová. 

Magický svět, který se ukrývá přímo v na-
šich peřinách, ožije v muzikálové pohádce 
ve formátu 3D. Na malebném náměstí stojí 
proti sobě dva domy. V jednom se nachází 
čistírna peří, v druhém má kabinet paní 
Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne 
nepřátelství na život a na smrt. Dědeček 
z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů 
v peřinách a umí z nich zlé sny odfi ltrovat. 
Vykladačka snů je díky tomu bez práce. Všem 
v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se 
pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého 
do spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu 
vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení 
pod čistírnou. Ale jednoho dne děda záhadně 
zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká dob-
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rodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo. ikomu ani nezdálo.
Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými oj o sny a se samotný
sny vyvrcholí v magickém polštářovém světě maagig ckém polštářovém
přímo v peřinách. Vstupné: 70 + 1 Kč. řináchh. VsVVstutupnp é: 70 + 1

Bližší naí na sto-slavicin.cz/http://wwww.mm.mesesto

To nejlepší z britského fi lmu – Digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. 
Vstup zdarma.
 sobota 1. 10. – 20.00
FILMOVÉ TOULKY EVROPOU – VEL-
KÁ BRITÁNIE 2, v nabídce jsou tituly 
Mělký hrob – Trainspotting
 sobota 15. 10. – 20.00

FILMOVÉ TOULKY EVROPOU – VEL-
KÁ BRITÁNIE 3, v nabídce jsou tituly 
Hra na pláč – Doktor Živago
 sobota 29. 10. – 20.00

FILMOVÉ TOULKY EVROPOU – VEL-
KÁ BRITÁNIE 4, v nabídce jsou tituly
Garderobiér – Zásah v pravou chvíli

Hlasujte o výběru na:
http://dokinavsobotu.slavicin.org/

Více na: http://mesto-slavicin.cz/cs/
informacni-centrum/mestske-kino/
sobotni-fi lm-a-skola/ 

ZŠ Malé Pole ve spolupráci s Městským 
infocentrem a Domem dětí pořádá

zábavné odpoledne 

HALLOWEENSKOU 
PÁRTY

25. 10. 2011 v Sokolovně
Program:

soutěže, přehlídka strašidelných masek,
ocenění dýňových strašidel a spousta 

zábavy, hudba a občerstvení.

Sraz všech strašidelných bytostí
(duchů, čarodějnic, kouzelníků, pavou-
ků, netopýrů, upírů a jiných strašidel)

je ve 14 hodin v sále Sokolovny. Srdečně
jsou zvány děti ze Slavičína a okolí.

Komise pro občanské záležitosti
města Slavičín Vás zve na

BESEDU PRO DŮCHODCE
11. října 2011 v 15 hodin v Sokolovně
účinkuje hudební skupina Fanynka 

Vstup zdarma
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Slavičín dříve a nyní
Milí čtenáři, dnes Vám přinášíme

opět pokračování našeho seriálu pohledů
na Slavičín ve staré a nové fotografi i.
Historické snímky, které uvádíme, získali
žáci Základní školy Vlára pro jejich projekt 
Slavičín v proměnách času z různých
zdrojů, ať již z archivu městského muzea či
z rodinných archivů, přičemž po autorech

fotek nepátrali. My víme, že mnoho starých
fotografi í pořizoval amatérský fotograf pan
Antonín Strážnický, a jak nám potvrdila
jeho rodina, pořídil i tu, kterou uvádíme
v tomto čísle zpravodaje. Ocitáme na cestě
do Slavičína od Valašských Klobouk, jak
ji v roce 1953 vyfotografoval pan Antonín
Strážnický, a v roce 2008 žáci Základní 
školy Vlára již jako ulici Karla Vystrčila.

-MR-

3. – 7. 10. 
TÝDEN VEŘEJNÝCH KNIHOVEN
9. 10. 14.00 Pivečkův lesopark
DRAKIÁDA – 2. ročnník
11. 10. 15.000 Sokollovna
BESEDA PROO DŮCHOODCE
29. 10. 12.00 – 18.00 Army park
BABÍ LÉTO V ARMY PARKU 

VÝSTAVY
Galerie gyymnázia 7. 10. – 3. 11. 2011 
PLENÉR DRNOVICE 2011
kresba, malba, fotografi e mladých vý-
tvarníků Slavičínska
Galerie Jassmín
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
obrazy Milana Boudy

KKallendddářee, ppoozváánnkyy

Babí létto v AArmyy parku
29. října 2011 od 12 do 118 hodin

jízdy voziddel v teréénu
odmořováání voziddel
otevřená mmuzea
uniformy, zbraně aa střelbba
 ukázky pěěchotníhho výcvviku soudo-

bých armáád 
jízda zručnnosti na ddětskýcch vozidlech
drakiáda aa soutěžee 
občerstvenní z polnní kuchyyně 

Město Slavičín Vás zve na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
o vzájemné spolupráci v rámci projektu

VESELO PŘES KOTÁRY
od 26. září do 22. října 2011

v prostorách Expozice lidové kultury 
a výstavních prostorách

obce Horné Srnie
Tento mikroprojekt je spolufi nancován 

Evropskou unií, z prostředků 
Fondu mikroprojektů spravovaného 

Regionem Bílé Karpaty

Turistický oddíl SK Slavičín
Vás zve na

POCHOD SLOVÁCKÝMI
VINOHRADY

8. října 2011
Trasy 35. ročníku vedou opět mezi

vinohrady a sklepy slováckých obcí.
Délka tras je 9, 17 a 25 km.

Start v železniční stanici Rohatec,
cíl všech tras v železniční 

zastávce Mutěnice. 
Koná se za každého počasí.

Odjezd autobusu v 6.30 hodin 
od obchodu ve čtvrti Malé Pole

a od autobusové zastávky U Radnice.
Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímá

pan Fr. Kovařík, Okružní 597,
tel.: 604 658 797, 731 980 985.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Milí rodičee, milé dděti, přřemýšlíte, jak ssspolečně 

strávítte podziimní a zimní podvečerry?
Dne 12. října zaahajujeeme šestnáctý  roočník 

Cvičení rodičů a ddětí. Pookud máte dětti vve věku 
dvou až šessti let, ppřijďte si mezi nás zaacvvičit, za-
hrát či zasooutěžit ddo velkých prostor těěěloocvičny

v Orloovně vee Slavičíně.

CCvičímee kažždou středu 
odd 16.155 do 117.15 hodin... 

Potřebujeete pouzze pohhodlný oděv a peevnou 
obuv, vsstup je zzdarmaa. Těšíme se naa Vás! 

Informace: Ing. Evva Hubbíková, vedoucccí ccvičení, 
tel. čč. 737 810 692

Cukrárrna Jasmínn zve všeechny 
milovníky umění na vernisážž výstavy

SRDEČNÍ
ZÁLEŽITOST 

obrazy Milanna Boudy, z Uhersského Brodu. 
Zahájení v páátek 7. 10.. 2011 v  19.15 hodin


