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Odpady se na skládce Radašovy ukládají
desítky let. Napřed to bylo způsobem, který
byl v minulosti obvyklý, tedy – máme vhod-
nou díru v zeměkouli, tak ji zasypeme odpa-
dem, o dopady na životní prostředí se nesta-
ráme. Ovšem pak se změnil režim i zákony,
a tak postupně přicházejí další etapy skládky
a její postupná sanace. Skládka byla provozo-
vána buď městem samotným, anebo Technic-
kými službami, později Službami města Slavi-
čína. Posledním a stávajícím provozovatelem
skládky je společnost Skládka odpadů Slavi-
čín, s. r. o., kde jsou společníky fi rma Joga Lu-
hačovice, s. r. o. a město Slavičín. Město této
společnosti pronajalo pozemky, společnost 
na nich vystavěla skládku odpadů, zakoupi-
la potřebný kompaktor a začala ji provozovat.
Potud by bylo vše v pořádku, ovšem… Ovšem
v poslední době se objevily problémy se zne-
čištěním toku potoka Lukšínky pod skládkou
a podezření na zdroj znečištění – na skládku
odpadů. Toto podezření, včetně poslední udá-
losti ze dne 20. 7. 2012 šetří příslušný orgán,
kterým je Česká inspekce životního prostře-
dí. Dne 18. 9. 2012 byla na skládce kontrola
z Krajského úřadu Zlínského kraje, ve věci
také padají nebo jsou avizována trestní ozná-
mení. To vše samozřejmě nějakou dobu po-
trvá, a věcně příslušné orgány nějak rozhod-
nou. V tomto článku se nechci zmiňovat o tom,
kdo a co po městě šíří za fámy a anonymní
pomluvy, nebo kdo na koho podává trestní
oznámení, a proč. Za důležité považuji sdě-
lit, co v dané věci udělalo a udělá město Sla-
vičín, které je jednak společníkem ve spo-
lečnosti, a jednak se skládka nachází na
území města.

Výše jsem uvedl, že Česká inspekce život-
ního prostředí je příslušným orgánem k vyšet-
ření toho, zda došlo ke znečištění životního
prostředí, a pokud ano, pak kdo za ně může.
K tomu nemáme zákonné kompetence, ani
možnosti. Naším cílem je zajistit, aby sklád-
ka odpadů, pokud bude ve Slavičíně nadá-
le provozována, byla provozována v souladu
s platnou legislativou a vydanými povolení-
mi. K zajištění tohoto jsme v období uplynu-
lých dvou měsíců podnikli řadu kroků a další
připravujeme. Považujeme za velmi důležité,
aby se nad skládkou zvýšila veřejná kontro-
la. K tomu připravíme na webu města sekci,
ve které budou veškerá vydaná povolení, do-
klady, provozní řády a další dokumenty, kte-
rými je skládka povinna se řídit. Dalším kro-
kem bude zajištění nepřetržitého veřejného

monitoringu vod v jímce skládkových vod.
Aby bylo eliminováno podezření na její nezá-
konné vypouštění, bude instalována webová
kamera, která bude nepřetržitě jímku snímat 
a monitorovat pohyb kolem ní. Výstup z kame-
ry bude zveřejněn mezi ostatními městskými
kamerami na webu a dále bude záznam z ka-
mery archivován pro další zpracování a kon-
trolu. Tím se jednoznačně eliminuje případ-
né nepovolené nakládání se skládkovými vo-
dami. Pokud se týká drenáže v okolí vrtů pod
skládkou, zde byl již zaslepen vstupní otvor
do drenáže. V dalším provedeme technic-
ké zjištění rozsahu drenáže, její potřebnosti
a funkčnosti, a na základě tohoto zjištění bu-
deme dále postupovat. Možností je samozřej-
mě více – od jejího zaslepení (ovšem zřejmě
s nutností dalšího vypořádání se s povrchový-
mi i podzemními vodami), anebo její legální
využití. Z uvedeného je zřejmé, že činíme po-
třebné kroky pro ochranu životního prostře-
dí. Naše kroky budou dále pokračovat, při-
pravujeme další technické, ekonomické a le-
gislativní podklady pro jednání rady města.

Již jsem na webu města odpovídal na otáz-
ku, co z toho běžný občan a město mají, že
je skládka provozována. Ne všichni mají in-
ternet, anebo čas se podívat, proto informa-
ci opakuji (všem, kteří ji na webu četli, se
omlouvám):
- skládka odpadů platí městu ročně nájemné
za pozemky ve výši 120 000 Kč
- město na skládce bezplatně ukládá ročně
průměrně 530 tun odpadů z velkoobjemo-
vých kontejnerů ze sběrných dvorů
- město má ročně zisk z poplatků od skládky
za uložení odpadů cca 2,1 mil. Kč
A co z toho celého má občan:
- poplatky za svoz odpadů ve městě jsou stej-
né od r. 2009, tzn. 4 roky je cena za svoz po-
pelnice ve městě stejná, nezvýšila se. To je asi
dost velká výhoda.
- jiná města mají poplatek na hlavu a započí-
távají do něj i náklady na svoz velkoobjemo-
vých kontejnerů, takže je platí občané. Ve Sla-
vičíně je vlastně platí skládka.
- fi nanční prostředky, které nám ze skládky
přijdou a zůstanou po odečtení dotování po-
pelnic, které jsem popsal výše, jsou použi-
ty na příjmové straně rozpočtu města – tře-
ba jimi pokryjeme ztrátu z provozu městské
nemocnice, nebo se za ně staví nové chodní-
ky, svítí veřejné osvětlení, provozují základ-
ní školy nebo školky atd. – tedy vše, co měs-
to potřebuje.

Skládka odpadů Slavičín-Radašovy
Odpovědět na otázku, jestli bude v budouc-

nu (a případně jak dlouho) skládka odpadů 
ve městě provozována, tedy dnes neumíme. 
Variant a neznámých je v současné době ješ-
tě příliš mnoho. Možná na tuto otázku odpo-
ví samy kontrolní orgány, možná ve spolu-
práci s městem. Je také možné, že odpověď 
bude výlučně na radě a zastupitelstvu měs-
ta. Pokud tomu tak bude, pak jsem přesvěd-
čen o tom, že bude zvoleno racionální, udr-
žitelné a pragmatické řešení. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
plasty 17. 10.
papír a náápojovvé kartoony 3. 10.
Dále upoozorňuujeme občany, žže dne 
1. 10., 15. 10., 29. 100., 12. 11., 2226. 11. 
pokračujee svoz bbioodppadu v hněddýých pyt-
lích, které je moožné zakkoupit na MMěěěÚ, od-
bor ŽPSMM za ceenu 10 KKč/ks.
Tento odppad (jeedná see napříkladd ooo shra-
bané listí) i dalšší druhhy tříděnéhhooo odpa-
du je také možnné zdarmma odevzddatt v are-
álu sběrnéého dvvora SMMS Slavičínn, ss. r. o.

OOdbor ŽŽPSM MěÚ SSllavičín

Čtěte uvnitř listu
 Volby do Zastupitelstva Zlínského kra-
je a do Senátu Parlamentu ČR str. 4
 Výběrové řízení na udělení grantů měs-
ta Slavičín str. 5

Nejkrásnější dýňoví strašáci budou sou-
těžit v úterý 30. října v Sokolovně

Společnost E-On upozorňuje na přerušení 
dodávky elektřiny dne 8. října 2012 ve Sla-
vičíně-Hrádku. 
Více informací na http://portal.eon.cz dis-
tribuce - plánované odstávky

Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické energie
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dy státu, zda bude vůbec skládka ve Slavičí-
ně v dalších letech provozována, zda město 
bude mít fi nanční zdroje na dotaci ceny. Do-
posud se zdroje našly, budeme se snažit, aby 
tomu tak bylo i v nejbližších letech.

Rádi chodíme na procházky po cyklostez-
ce do Hrádku a odpočíváme na lavičkách. 
V letních období se nám ale nelíbí, že ti lidé, 
co mají zahrádky za domy s pečovatelskou 
službou, házejí rostlinné zbytky do potoka. 
Ty tam pak zahnívají a zapáchají. Udělej-
te s tím něco.

Určitě je dobré, že v daném prostoru za-
hrádky jsou. Je to vhodná forma relaxace 
i pohybu na zdravém vzduchu pro důchod-
ce, bydlící v domech s pečovatelskou službou. 
Samozřejmě ale tito uživatelé zahrádek ne-
smějí svou činností obtěžovat jiné. Rostlinné 
zbytky, které jistě mají, by měli kompostovat 
nebo využít jiný legální způsob jejich likvida-
ce. K legálním způsobům určitě nepatří odho-
zení do potoka. Určitě zahrádkáře upozorní-
me a na místo dohlédne městská policie. Pro-
blém se zahrádkáři máme také ve čtvrti Malé 
Pole – o tomto problému píšeme také na ji-
ném místě zpravodaje. Apelujeme na všech-
ny – chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se 
chovali k Vám jiní lidé. Držme se toho, a od-
padne drtivá většina všech problémů, které 
mezi lidmi vznikají. Bohužel mnohdy je účin-
nější házet hrách na stěnu, než tohle od ně-
kterých lidí očekávat.

Město údajně dostane příští rok přidány 
nějaké miliony z daní. Je to pravda? A když, 

Ptají se lidé…

Někteří majitelé rodinných domků dá-
vají k popelnicím každých 14 dní další pyt-
le, krabice, igelitové tašky plné odpad-
ků. Někteří ani nevlastní popelnici. Jako 
důchodci se bojíme navyšování poplatků 
za odvoz odpadů.

Každý dům ve Slavičíně musí mít zajiš-
těnu likvidaci odpadů v souladu s městskou
vyhláškou, tj. popelnici nebo černé pytle. Ji-
nak věc řeší přestupková komise a uděluje 
sankce. Nicméně vyhláška neřeší počet oby-
vatel v domě a pak je možné, že popelnice 
nebo černé pytle nejsou v daném případě 
postačující a objevuje se odpad i mimo po-
pelnici. Je věcí svozové fi rmy, zda takový-
to odpad sveze. Zaplaceno ale má pouze 
za odpad v popelnici.

K navyšování poplatků – poplatkům 
i skládce odpadů se věnuje jiný článek 
v tomto zpravodaji. Proto opakujeme jen 
jednu informaci – poplatky za popelnice 
se ve Slavičíně nezvedly od roku 2009. To 
připomínáme těm, kteří si toho nevšimli. 
A také těm, kteří se ptají, cože mají z toho, 
že ve Slavičíně je skládka odpadů. Z pří-
jmů ze skládky je totiž cena dotována. Rada 
města již dříve avizovala, že se bude sna-
žit i pro příští léta ceny pro občany nezvy-
šovat. Je otázkou, jak moc porostou odvo-

co za ně budete ve městě dělat?
Zřejmě máte na mysli daňové příjmy 

města v rámci rozpočtového určení daní 
(RUD). Pokud se podíváme na kalkulačky 
RUD na webu, pak zjišťujeme, že podle od-
hadů bychom měli dostat – a teď se podržte 
(nebo se podržme všichni) – navíc zhruba 
13 mil. Kč! To by bylo super, kdyby to byla 
pravda! Jenže – jedná se o teoretický podíl 
na daních, které ale napřed někdo musí za-
platit. A pak – většinou s přicházejícími fi -
nancemi přecházejí na města a obce další 
a další povinnosti, které samozřejmě gene-
rují náklady. Zatím se o nových povinnos-
tech jen šušká, uvidíme, co přijde. A ještě 
pak – budou zastaveny některé národní do-
tační programy, ze kterých bylo možno čer-
pat fi nanční prostředky. Takže jistě budou 
věci, které dřív bylo možno realizovat s do-
tací, teď to bude výhradně za vlastní peníze.

Tohle vyjádření neberete jako pesimis-
mus, ale spíše reálný pohled na věc. Pokud 
skutečně na konci roku 2013 v rozpočtu 
města uvidíme, že nějaké ty miliony přiby-
ly, samozřejmě budeme jen a jen rádi. Rea-
lizovali jsme řadu projektů, a nejeden nás 
ještě v roce 2013 z evropských peněz čeká, 
o tom ale až jindy. Většinu projektů musíme 
předfi nancovat a vzít si úvěr, zvýšené příjmy 
by umožnily snížení tohoto úvěru. Je to tak, 
jak se říká – o peníze jde až v první řadě.

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

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
XIII. zasedání mj.: 
vzalo na vědomí
 přehled o plnění rozpočtu města Slavičín
za období 1-7/2012
schválilo
částku 800 000 Kč na udělení grantů z roz-
počtu města v roce 2013
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavi-
čín ve výši 50 000 Kč o. p. s. Vzdělávací, soci-
ální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pi-
večky na provoz nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež KamPak?
Rada města Slavičín na své 51. a 52. schů-
zi mj.:
vyhlásila
veřejné výběrové řízení na udělení grantů
města Slavičín v roce 2013
vzala na vědomí
přehled o hospodaření příspěvkových or-
ganizací města za období 1-6/2012
rozhodla o
zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Stavební úpravy bu-
dov na garáže“ za cenu obvyklou ve výši
445 049 Kč vč. DPH uchazeči RENOSTAV,
spol. s r. o., Luhačovice
zadání zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci: „Výměna oken v hotelu Sla-
vičan“ za cenu obvyklou ve výši 411 522 Kč
vč. DPH uchazeči A+BX OKNA, s. r. o.,

Val. Klobouky
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva měs-

ta Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice

Slavičané už vědí, že pod tímto názvem
se skrývá realizace projektu, kterým dochá-
zí ve městě ke změně vedení cyklotrasy cen-
trem města, mění se dopravní značení, přibý-
vají lavičky, odpadkové koše, pořizují se mapy 
cyklotras a byl realizován propustek, který 
umožní napojení cyklostezky Slavičín-Hrá-
dek do uličky „za Jordány“ a dále do Hrád-
ku, s budoucím napojením na cyklotrasu Ša-
nov – Horná Súča. Tento projekt byl fi nanč-
ně podpořen z Fondu mikroprojektů Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce 
SR-ČR. Přeshraničním partnerem projektu 
byla obec Horné Srnie.

Jednou z aktivit projektu byla také společ-
ná cyklistická vyjížďka. Ta byla naplánována 
na pátek 14. 9. 2012. Den předtím bylo velmi 
chladno a pršelo jako z konve, takže jsme uva-
žovali o přesunutí termínu. Nakonec jsme to 
ale neudělali, a měli jsme štěstí. Počasí bylo 
poměrně přívětivé, a tak se akce mohla usku-
tečnit. Vyjížďky se zúčastnilo celkem 33 dětí, 
z toho 15 žáků Základnej školy s materskou 
školou Václava Mitúcha v Hornom Srní a 18 
žáků ze Základní školy Slavičín-Malé Pole. 

Sešli jsme se na začátku cyklostezky 
v Hrádku, kde se naši slovenští přátelé dozvě-
děli něco o projektu a o náplni celého dne. Pak 
jsme nasedli na kolo a vydali se na Horní ná-
městí do muzea. Jízda byla bezpečná, proto-
že nás celou cestu hlídala jak městská policie, 
tak Policie ČR. Děti pak absolvovaly prohlíd-
ku muzea, přednášku o historii, ale třeba také 
o bezpečnosti jízdy na kole. Po obědě děti na-
vštívily Pivečkův lesopark, kde se mohly po-
dívat, co nového se za dobu od poslední ná-
vštěvy změnilo k lepšímu. Pak už nezbývalo 
než nasednout na autobus a vrátit se domů.

Někdy se člověk zamýšlí nad tím, co vše 
je z dotací EU realizováno. To ale rozhodně 
neplatí o tomto projektu. Potvrdit nám to jis-
tě mohou i pracovnice Regionu Bílé Karpa-
ty, které do Slavičína právě na cyklovyjížď-
ku přijely a provedly tak kontrolu na místě. 
Věřím, že byly spokojeny, stejně jako účast-
níci této vyjížďky.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Pěšky nebo na kole, 
zvládne to i batole
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Pane statutární náměstku Lukáši, tohle nás trápí!
„Tak co Vás v tom Slavičíně trápí?“ To je

častá otázka, kterou slýchávám od pana sta-
tutárního náměstka hejtmana Libora Luká-
še, když přicházím na Zlínský kraj na jed-
nání. A protože se poslední dobou objevi-
lo více věcí, které nás trápí, a ve kterých by
snad Zlínský kraj mohl pomoci, tak jsem se
rozhodl položit panu statutárnímu náměst-
kovi několik otázek a s jeho svolením jeho
odpovědi zveřejňuji v našem zpravodaji.

Poslední dobou se mluví o reformě poli-
cie. Konkrétně pro Slavičín to má zname-
nat, že se ve Slavičíně má zrušit samostat-
né obvodní oddělení o počtu policistů 15 + 
1 a má zde být pouze služebna o počtu 6 + 
1. To by znamenalo, že policisté ve Slavičí-
ně budou trvale přítomni jen po část týdne,
ve zbytku času má dojíždět hlídka z Valaš-
ských Klobouk. My tuto situaci považuje-
me za nepřijatelnou, a proto jsme odeslali
protestní dopisy a na dalších se podílíme.
Může nám nějak pomoci i Zlínský kraj?

Omezování veřejné služby tohoto typu,
navíc proti názoru a vůli samosprávy, pova-
žuji za nepřijatelné. Já sám jsem rovněž po-
slal protestní dopis panu policejnímu prezi-
dentovi, ale také ministrovi vnitra. Kdyby
k nějakému snižování nedošlo, to by bylo úpl-
ně nejlepší. Pokud však k tomu dojde i pro-
ti vůli samospráv, bude důležité, aby ve Sla-
vičíně zůstalo samostatné oddělení o počtu
osob nejméně 10 + 1. V této věci se budu an-
gažovat i nadále, a rozhodně budu napomá-
hat ve zprostředkování řešení s novým po-
licejním prezidentem. Politická váha je to,
čím mohu přispět k řešení této věci, protože
přímé nástroje z krajské úrovně neexistují.

V současné době pokračuje reforma ve-
řejné správy. Pro Slavičín a všechna ostat-
ní města tzv. II. typu to znamená, že se stát-
ní správa přesunuje do měst III. typu (pro
Slavičín jsou to Luhačovice). Teď se dokon-
ce začíná mluvit o tom, že by se na města
III. typu měla přesouvat i matrika a čin-
nost stavebních úřadů. My to považujeme
za zhola nesmyslný návrh. Jak na tuto pro-
blematiku nahlížíte Vy?

Reforma má být dělána tak, aby státní
správa byla co nejblíže občanovi a součas-
ně byla efektivní. Řidičáky a pasy na obcích
III. typu, to je v pořádku, protože zde je tře-
ba drahé zařízení a občané je nevyřizují
tak často. Zde koncentrace přináší úsporu.
To ale rozhodně neplatí pro stavební úřady
a matriky. Zde by to přineslo nesmyslně vy-
soké náklady na zřizování pracovišť, na něž
mnohdy nejsou ani prostory. Počty úředníků
by se s největší pravděpodobností nesníži-
ly, protože obsluhované území se nezmění.
Třeba úředníci stavebního úřadu by museli
dojíždět, což by bylo dražší, a lidé by naopak
v jiných případech museli dojíždět do Luha-
čovic jak na stavební úřad, tak na matriku.
Takže dražší pro stát, dražší pro lidi, méně
komfortu pro lidi. To přece nemá smysl a je
potřeba společnými silami tlačit na minis-

terstvo vnitra, aby tyto argumenty vnímalo.
Ve Slavičíně bylo letos sloučeno gymnázi-

um a střední odborná škola. Vznikl tak sta-
bilní celek se stovkami studentů. Nicméně
se dlouho mluví o rušení osmiletých gymná-
zií, což by tuto novou školu opět destabilizo-
valo. Jakou perspektivu má podle Vás střed-
ní školství ve Slavičíně?

Ve Slavičíně má střední školství rozhodně
své pevné místo a kraj má zájem na tom, aby
zde střední škola fungovala i nadále. O více-
letých gymnáziích se hodně mluví, ale nic
není rozhodnuto, osobně jejich rušení ne-
podporuji, právě z důvodu, který popisujete.
Nicméně demografi cký vývoj ve společnos-
ti je velmi varovný a jistě se bude projevovat 
v budoucnosti v celém vzdělávacím systému.
Proto si dovoluji radit a trochu i apelovat:
„Dopřejme si v našich rodinách více dětí!“

Dlouhá léta máme problém s příjezdo-
vou cestou do Nevšové. Před časem kraj vy-
řešil problém křižovatky do Nevšové, která
byla ve špatném stavu. Nicméně navazují-
cí cesta, která je jedinou příjezdovou ces-
tou do Nevšové, je ve velmi špatném sta-
vu. Mnoho let se snažíme ŘSZK přesvěd-
čit o nutnosti opravy, vždy se ale najde po-
třebnější komunikace, nebo nejsou peníze.

Bohužel vyřešení všech těchto problé-
mů je otázkou peněz. Kraj ale v současné
době potřebuje primárně kofi nancovat vel-
ké projekty, které jsou dotovány z EU. Když
nám k jedné investované koruně EU tři ko-
runy přidá, pak by byl nesmysl to nevyužít.
Nicméně v příštím roce budou dotační pe-
níze z EU vyčerpány, protože končí stávající
plánovací období, a to nám zase uvolní ruce
pro řešení těchto menších projektů. A proto-
že oprava této cesty byla dlouhou dobu od-
kládána, bude mezi prvními, které se bu-
dou opravovat.

Když už mluvíme o Nevšové, máme další 
problém, jehož řešení je na Zlínském kraji.
V majetku kraje je totiž (u křižovatky na Ci-
kánku) propustek pod krajskou komunika-
cí z rámových prefabrikátů. Ten nemá do-
statečnou kapacitu a tvoří povodňovou zá-
branu. Je naděje na jeho rozšíření tak, aby 
při každé větší vodě nebyla Nevšová zby-
tečně zaplavována?

Určitě je. Naši silničáři již objednali po-
třebné hydrotechnické výpočty a bude zpra-
cována projektová dokumentace. Následná
realizace bude samozřejmě odvislá od po-
třebných fi nančních prostředků a bylo by
potřeba, aby byla zahájena co nejdříve,
předpokládám, že se tak stane v horizon-
tu dvou let.

A ještě jednou se vrátím k dopravě – jistě
je Vám známa situace na křižovatce u Ze-
mánků v Hrádku. Nevhodné řešení křižo-
vatky, chybí přechody pro chodce… Při-
pravujeme projekt na řešení této křižovat-
ky – pomůže Zlínský kraj?

Křižovatku velmi dobře znám, jezdím
tudy velmi často. Je potřeba zpomalit rych-

lost vozidel přijíždějících od Bojkovic a dát 
řidičům na vědomí, že nejsou na hlavní ces-
tě, nejen dopravním značením, ale také fy-
zickou úpravou křižovatky. Absence přecho-
du pro chodce je také velkým nedostatkem. 
Proto Váš projekt rozhodně vítáme. Posoudí 
jej Ředitelství silnic Zlínského kraje, které 
bude mít při jeho budoucí realizaci na sta-
rosti silniční část projektu. Určitě pomohu 
při řešení této dopravní závady.

Abychom ale nemluvili jen o problé-
mech. Zlínský kraj připravuje výstavbu 
okružní křižovatky u Luhačovické přehra-
dy. To je určitě velmi dobrý počin. Kdy plá-
nujete výstavbu?

Okružní křižovatka u Luhačovické pře-
hrady se bude stavět v rámci akce „Silnice 
II/492: Pozlovice – Luhačovice“. Akce se bude 
realizovat z přislíbené dotace EU a měla by 
být zahájena v polovině roku 2013. V rámci 
akce bude místo stávající styčné křižovat-
ky vybudována malá čtyřramenná okružní 
křižovatka o průměru 32 metrů. Po realiza-
ci tak bude zrušeno stávající nevyhovující 
připojení, které je místem častých doprav-
ních kolizí. Věřím, že je to pro všechny, kteří 
tudy často projíždějí, dobrá zpráva. Já osob-
ně mám při každém průjezdu touto nebez-
pečnou křižovatkou strach…

Možná je ještě něco dalšího, co se na Sla-
vičínsku chystá a co by nás mohlo příjem-
ně překvapit?

Tak určitě ještě jeden projekt uvést mohu, 
má souvislost s blízkou Luhačovickou pře-
hradou, kterou celé okolí Slavičínska jis-
tě využívá pro svůj relax. Podařilo se nám 
přehradu vyčistit, odkanalizovat a vyčistit 
odpadní vodu z obcí nad ní, postupně se na-
pouští a začala v prázdniny sloužit turistům 
a také místním lidem z celého širokého oko-
lí ke koupání. Finále a pomyslnou „třešnič-
kou na dortu“ v celé této akci bude podzim-
ní realizace nového povrchu kolem celé Lu-
hačovické přehrady, tak, aby bruslaři a cyk-
listé měli dobrý pocit z průjezdu malebnou 
krajinou kolem přehrady po opravdu per-
fektním hladkém okruhu. Věřím tomu, že 
to vše jsou aktivity pro naše spoluobčany ži-
jící zde na Slavičínsku vítané a prospěšné.

Pane statutární náměstku, děkuji za 
rozhovor.

Za všechny občany Slavičína se ptal:
Ing. Jaroslav Končický, starosta



44

Podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 14c písm. a) zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuji, že volby do Zastupitel-
stva Zlínského kraje a do Senátu Parlamen-
tu ČR se uskuteční:
vv páátek 1222. října 20112 ood 14.000 hodinn 
ddo 222.000 hoddiin a
vv sobotu 11133. říjnaa 20012 od 8.000 hodinn 
ddo 114.000 hoddiiin

Místem konání voleb 
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Sla-
vičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: 
v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenské-
ho, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod
Vrškem, Sedlářská, Staroměstská, Ševcov-
ská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní ná-
městí, náměstí Mezi Šenky

 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radni-
ce, Osvobození 25, Slavičín pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábře-
ží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz,
Zámečnická, K Nábřeží, Středová, 
K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318,
322 – 334, 573, 575, 788, 81 – 816, 
K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321,
352, 391 – 393, 
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33,
230, 254,
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290,
305, 403, 569 – 571, 574

 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Zá-
kladní školy Vlára, K Hájenkám 354, Sla-
vičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:
v ulici Javorová I, Javorová II, Nad Ovčír-
nou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Rybníka,
K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346,
355 – 358, 390, 567,
K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 300,
377 – 389, 885, 886,
Školní – v domech č. p. 564 – 566

 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:

 v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční
 Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224, 
226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261,
265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295,
303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531,
532, 534, 535, 591, 624,
 Dlouhá – v domech č. p. 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824

 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8,
Slavičín 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu:
 v ulici Družstevní, Okružní,
 Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651, 673
– 676, 783 – 786, 888

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v příze-
mí Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrád-
ku, Družstevní I č. p. 76, Slavičín pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 místní část Slavičín – Hrádek

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé ško-
ly v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
 místní část Slavičín – Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu 
v Nevšové č. p. 95 pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: 
 místní část Slavičín – Nevšová

Daalší upozoooornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,

kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České re-
publiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno.

2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti. 

3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování v místnosti pro hlasování je
každý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Dnes Vámm podávááme infoormaci, že 
dne 11. 9. 20112 byl vv 9.00 hodin exeku-
torem vyklizenn byt č. 11 v dommě č. p. 485 
ve Slavičíně. 

Důvodem vystěhování byllo neplace-
ní nájemnéhoo a služeeb spojenných s byd-
lením. Poněvaadž nájem bytu sskončil dne 
28. 2. 2010 a užživatelé uuvedenéhho bytu dob-
rovolně byt neeuvolnili, byl vstuup do bytu 
proveden i beez jejichh přítommnosti, a to 
za účasti exekkutora a ppod dohlledem Poli-
cie ČR. Dotyčnní uživatelé byli na základě 
rozsudku Okreesního sooudu ve ZZlíně ze dne 
12. 7. 2012 vysstěhovánni bez náhhrady bytu 
do přístřeší. Too znamenná, že jimm bylo v uby-
tovně č. p. 30 ve Slaviičíně-Hráádku přidě-
leno pouze lůžžko pro každou osobu, kte-
ré si však mussí zaplattit. Veškerý nábytek 
byl převezen ddo skladuu, kde budde do doby, 
než si jej uživvatelé přřevezou ddo prostor, 
které si sami seženouu. Maximmální doba 
uskladnění je 6 měsícců, po tééto lhůtě je 
pak nábytek vvyvezen na skláddku. Apelu-
jeme na všechhny, kteříí mají dluužné částky 
evidované u BBTH Slavvičín, abyy začali své 
povinnosti řeššit co neejdříve, neboť čas je 
v tomto případdě proti nim.

Ingg. Oldřichh Kozáček, 
řředitel BTTH Slavičín

Živnostenský úřad upozorňuje podni-
katele provozující silniční motorovou do-
pravu na novelu silničního zákona pro-
vedenou zákonem č. 119/2012 Sb., účin-
nou od 1. 6. 2012, která novelizuje i živ-
nostenský zákon č. 455/1991 Sb. Podle to-
hoto zákona jsou podnikatelé provozují-
cí dopravu velkými vozidly, tj. nákladní-
mi o hmotnosti nad 3,5 tuny a osobními 
pro přepravu více než 9 osob včetně řidi-
če, povinni do 1 roku od nabytí účinnos-
ti tohoto zákona, tj. do 31. 5. 2013, požá-
dat živnostenský úřad o změnu rozsahu 
předmětu podnikání a doložit doklady 
podle tohoto zákona. Povinnost se vzta-
huje i na dopravce, kteří mají přerušené 
živnostenské oprávnění.

Nebude-li žádost včetně doložených 
dokladů podána ve stanovené lhůtě, živ-
nostenský úřad změní rozhodnutí o udě-
lení koncese vydané před nabytím účin-
nosti tohoto zákona a omezí rozsah před-
mětu podnikání na provozování dopra-
vy pouze malými vozidly, tj. nákladní-
mi o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny 
a osobními pro přepravu nejvýše 9 osob 
včetně řidiče.

Bližší informace
Obecního živnostenský úřad Luhačovice
Masarykova 137, 3. patro
Tel. č. 577 197 261, 577 197 263, 577 197 270

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva 
Zlínského kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Exekuční vyklizení bytu 

Upozornění pro podnikatele
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Na území města Slavičín v letošním roce
pokračují opravy kulturních památek v sou-
ladu s plánem akcí památkové obnovy.

S pomocí dotace z Fondu kultury Zlínské-
ho kraje byl v celkovém nákladu 38 160 Kč
opraven kříž z roku 1887 v Hrádku na Vlár-
ské dráze, přičemž dotace činila 20 000 Kč
a zbytek byl hrazen z rozpočtu města. Pís-
kovcový podstavec kříže byl očištěn od ce-
mentových barevných nátěrů a nevhodných
doplňků. Na jeho čelní straně byl obnoven
nápis, který byl v minulosti zatmelen. Ko-
vový kříž s plastikou těla Krista byl opat-

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběro-
vé řízení na udělení grantů města Slavičín
v roce 2013 
I. Předmět výběrového řízení

1. Předmětem výběrového řízení je úče-
lové poskytnutí fi nančních prostředků z roz-
počtu města Slavičín v roce 2013 na obecně
prospěšné činnosti, které mají přímý vztah
k městu Slavičín.

2. Tematické zadání grantů:
 podpora sportovní a tělovýchovné činnosti
oživení kulturního a společenského živo-
ta ve městě
podpora mimoškolních aktivit dětí a mlá-
deže
zkvalitnění ochrany životního prostředí 
a ekologická výchova

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

vičín na rok 2013: do 19. října 2012
2. Místo podání žádosti: město Slavičín,

Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Žádosti přijímá podatelna Městského úřa-

du Slavičín na uvedené adrese. Žádost lze do-
ručit buď poštou nebo osobně na podatelnu.

Pro přijetí žádosti ve stanoveném termí-
nu je rozhodující datum razítka podatelny.

3. Žádost se podává na předepsaném tisko-
pise „Žádost o dotaci – grant z rozpočtu měs-
ta Slavičín“, který je k dispozici na ekonomic-
kém odboru MěÚ Slavičín nebo nawww.mes-
to-slavicin.cz (Městský úřad Slavičín – Tisko-
pisy 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 te-
matického zadání a musí být realizován/a
v roce 2013.

6. Žádost o grant může podat právnická i fy-
zická 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 spo-
lečnostem zřízeným nebo založeným městem;
v roce 2012 (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 žá-
dosti o grant seznámit s podmínkami poskyt-
nutí grantu, které jsou podrobně stanoveny
v těchto dokumentech:
Obecná pravidla pro udělování grantů
města Slavičín
Vzory smluv o poskytnutí dotace (grantu)
z rozpočtu města Slavičín
 Závěrečná zpráva o realizaci projektu pod-
porovaném grantem – příloha č. 1 ke smlouvě
Pravidla vyúčtování dotace (grantu) – pří-
loha č. 2 ke smlouvě
Tiskopis k vyúčtování dotace (grantu) – pří-
loha č. 3 ke smlouvě

III. Harmonogram výběrového řízení
4. 9. 2012 vyhlášení výběrového řízení
na udělení grantů na rok 2013 - RM
5. 9. 2012 zveřejnění výběrového řízení
(úřední deska, web)
1. 10. 2012 zveřejnění výběrového řízení
(Slavičínský zpravodaj)
19. 10. 2012 uzávěrka přijímání žádostí
o granty na rok 2013
 do 16. 11. 2012 návrh udělení grantů na rok
2013 – kulturní a sportovní komise
27. 11. 2012 návrh udělení grantů na rok
2013 – 1. čtení RM
do 31. 12. 2012 schválení udělení grantů
na rok 2013 – ZM

IV. Výsledky výběrového řízení
1. Žadatelé o grant města Slavičín na rok

2013 budou o výsledku výběrového řízení vy-
rozuměni do 30 dnů od jeho ukončení, a to
následujícím způsobem: 
Slavičínský zpravodaj
web města

2. Ekonomický odbor MěÚ Slavičín ná-
sledně připraví k podpisu příslušné smlouvy
o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu měs-
ta Slavičín na rok 2013 a příjemci grantu bu-
dou vyzváni k podpisu smlouvy. Grant nebu-
de vyplacen v případě, že příjemce bude mít 
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči
městu Slavičín nebo vůči organizacím a spo-
lečnostem zřízeným nebo založeným městem.

V. Ostatní ustanovení
1. Město Slavičín si vyhrazuje právo poža-

dovat od žadatele v průběhu výběrového říze-
ní případné doplňující informace nad rámec
údajů uvedených v žádosti o grant.

2. Dokumentaci projektů/akcí, které jsou
předmětem žádosti o grant, město žadate-
li nevrací.

3. Veškeré dokumenty a tiskopisy k výbě-
rovému řízení jsou k dispozici na webových
stránkách města nebo na ekonomickém od-
boru MěÚ Slavičín.

4. Schváleno usnesením Rady města Sla-
vičín č. 51/0914/12 ze dne 4. 9. 2012.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Opravy kulturních 
památek v roce 2012 

Vyhlášení grantů města v roce 2013

Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zve-
řejňuje záměr na pronájem nemovitého majetku 
města Slavičín:

Pronájem budovy č. p. 51
v k. ú. Slavičín – hotel Slavičan
Bližší informace k objektu:
Budova o celkem 4 podlažích (3 nadzemní, 1 pod-
zemní), ze železobetonových panelů, zastřešení plo-
chou střechou, s osobním výtahem, celková kapaci-
ta max. 66 lůžek v 22 pokojích (dvoulůžkové poko-
je s možností 1 přistýlky), v přízemí budovy recep-
ce s administrativním zázemím, v přízemí a  v sute-
rénu jsou komerční prostory, využívané jako kan-
celáře či obchodní místa.
Budova je napojena na veřejný vodovod, kanali-
zaci, plyn, rozvod slaboproudu, vytápění je cen-
trální z kotelny.
Kolaudace 1981. 
Stav budovy: původní, provedena oprava střechy, 
úpravy v suterénu, připravuje se výměna dřevěných 
oken za plastová (realizace v roce 2012). 
Nabídky je možné podat do 20. 10. 2012 
na adresu: Město Slavičín, Osvobození 25, 
763 21 Slavičín.
Bližší informace podá Ing. Slámečková,
MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 830, 
e-mail: majetek@mesto-slavicin.cz

řen ochranným nátěrem a na něm byla za-
věšena původní kovová cedule s nápisem.

Opravy se dočkala také zvonice v Nevšo-
vé, která pochází z roku 1907 a v loňském 
roce byla prohlášena ministerstvem kultury 
za kulturní památku. Práce na zvonici byly 
zahájeny v měsíci září a budou zahrnovat 
opravu zvlhlého zdiva a omítek exteriéru, 
vybudování okapového chodníku a zpevně-
ných ploch, nátěr střechy a dřevěných slou-
pů nástavby střechy, opravu vstupních dveří, 
obložek a okna, repasi dřevěného podhledu 
a opravu omítek interiéru a podlahy. Na tuto 
akci přispělo Ministerstvo kultury ČR v rám-
ci programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností částkou 50 000 Kč. Celkem 
bude oprava stát 93 880 Kč, dofi nancována 
bude z prostředků rozpočtu města Slavičín.

Třetí, závěrečnou etapou v celkovém ná-
kladu 1 475 526 Kč prošla letos oprava stře-
chy kostela sv. Vojtěcha. Ministerstvo kul-
tury ČR na ni přispělo částkou 95 000 Kč 
z programu Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností. Částkou 80 000 Kč z fondu kultu-
ry podpořil tuto etapu Zlínský kraj. Zbytek 
tvořily fi nanční prostředky Římskokatolic-
ké farnosti Slavičín. Mgr. Iva Florešová
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Noová biochheeemickáá laborratoř

Nová biochemická laboratoř byla vybudo-
vána v průběhu září na gymnáziu z dotačního 
titulu projektu v operačním programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. Studenti 
mají k dispozici z projektu za téměř 2,8 mili-
onů Kč novou multimediální učebnu pro la-
boratorní výuku v chemii a biologii.

Akktiviity naa gymnááziuu
Letošní adaptační kurzy prvních ročníků 
proběhly již tradičně v měsíci září pro třídu 
primu, která odjela do rekreačního střediska 
Pohoda v Sidonii, třída G-1 podnikla celoden-
ní výlet do okolí Slavičína.
Ve dnech 10. – 12. září pomáhala třída G-2 
při organizaci mezinárodní konference „Od-
pady Luhačovice 2012“.
V týdnu od 10. do 14. září se jako každý 
rok zúčastnili studenti třídy Oktáva a G-4 po-
znávací exkurze do hlavního města Prahy.
Dne 18. září organizovala naše škola dob-
ročinnou fi nanční sbírku Srdíčkový den, kte-
rou bylo možno pomoci handicapovaným 
a opuštěným dětem.
Dne 21. září proběhlo setkání s vedením 
Gymnázia Dubnica nad Váhom a Střední od-
borné školy Dubnica nad Váhom. Zároveň se 
na nohejbalovém turnaji utkala mužstva GJP 
a SOŠ Slavičín, Gymnázium Dubnica nad Vá-
hom, SOŠ Dubnica nad Váhom a ZŠ Vlára. 
Jako každý rok, tak i letos pomáhali stu-
denti gymnázia při organizaci Jablečných 
slavností v Hostětíně, které se letos uskuteč-
nily 23. září.
Dne 1. října proběhne slavnostní imatri-
kulace studentů prvních ročníků osmileté-
ho a čtyřletého studia. Tato událost se koná 
na slavičínské radnici za účasti pana staros-
ty Ing. Jaroslava Končického, vedení školy, 
rodičů a třídních učitelů.

Naabíddka Taannečníchh kuurzzů
Ještě jednou připomínáme možnost na-

vštěvovat Taneční kurzy, které budou pro-
bíhat od 8. 10. každé pondělí v Sokolovně. 
Kurzy se týkají prvních ročníků SOŠ i gym-
názia, ale jsou přístupné i veřejnosti. Celkem 
se uskuteční 11 dvouhodinových lekcí pod ve-
dením Aleše Mědílka. Cena kurzu je 800 Kč. 
Výběr platby bude na gymnáziu u Bc. Stejs-
kalové, na SOŠ u Mgr. Majcové.

Bc. Marie Stejskalová 

Exxkurrze žáákkků strojařůů
Ve čtvrtek 12. září 2012 se uskutečnila ex-

kurze na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu v Brně pro žáky oborů Mechanik seřizo-
vač a Obráběč kovů. Této akce, kterou naše 
škola opakovaně zajišťuje, se letos zúčastni-
lo celkem 45 žáků.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se 
řadí k nejzajímavějším akcím s širokým spek-
trem strojírenských oborů a účastí českých 
strojírenských fi rem. Zájem o jeho návštěvu 
z řad studentů bývá proto značný. Přestože 
jednodenní návštěva této velkolepé akce ne-
stačí na důkladnější prohlídku všech pavilo-
nů, odnesli si žáci z veletrhu nejen mnoho za-
jímavých poznatků a postřehů z ukázek mo-
derních strojírenských technologií, ale také
řadu zajímavých prospektů a výrobků z ob-
lasti produkce plastických hmot a kovovýro-
by. Velký zájem vzbudily především pavilony 
s CNC obráběcími stroji, kde se konaly pre-
zentace vystavovatelů s využitím nejmoder-
nější multimediální techniky. Žáci si zde moh-
li prohlédnout nejrůznější systémy zásobní-
ků nástrojů s jejich automatickou výměnou 
přímo v akci nebo zhlédnout průřez techno-
logií od vývoje výrobku až k jeho produkci. 
Tyto poznatky mohou žáci následně uplatnit 
v odborném výcviku při práci s CNC stroji, 
kterými je naše škola vybavena.

Sooutěěž mlaadddých sttrojařůů 
p g jv pproggramooování CNC obbráběcíccch strojjů
V rámci Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně se žáci oboru Mechanik se-
řizovač-mechatronik dne 11. 9. 2012 zúčast-
nili soutěže v programování CNC obráběcích 
strojů. Tuto soutěž organizoval Svaz strojíren-
ské technologie. Soutěž probíhala po dobu 
čtyř dnů v dopoledních a odpoledních cyk-
lech a ve třech samostatných částech podle 
řídicího systému (HEIDENHEIN, SIEMENS 
a FANUC).

V programování systémem FANUC naši 
školu reprezentovali žáci Rostislav Mikel 
(v denním hodnocení obsadil 1. místo), Josef 
Mentlík, Jindřich Holba a Jaromír Hudeček,
v programování systémem HEIDENHEIN nás 
zastupoval Tomáš Plášek (v denním hodnoce-
ní na 2. místě). Celkové výsledky budou zná-
my na konci MSV v Brně.

Oppravvné mmaaaturitní zkkouušky
SOŠ Slavičín byla vybrána CERMATEM

(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělává-
ní) jako spádová škola pro zabezpečení oprav-
ných maturitních zkoušek, které probíhaly
ve dnech od 3. do 5. září 2012.

Mgr. Jana Kubíčková

MMaturitní aa závěreečné zkkouškkyyy 
naa útvvaru SSSOOŠ 

/vee škoolním rroce 200111/22012
Maturitní zkoušky probíhaly v jarním 

a podzimním termínu na GJP a SOŠ jako ur-
čené spádové škole. Zkoušky se konaly v obo-
rech sociální péče, mechanik seřizovač – me-
chatronik a nástavbovém studiu podnikání. 
Celkem se jich zúčastnilo 80 žáků, z nichž 
tři prospěli s vyznamenáním a 71 prospělo. 
Neúspěšných žáků bylo šest, což představu-
je 7,5 %. Tito žáci mají možnost vykonat ma-

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Nerudovská otázka v nadpisu člán-

ku je plně na místě. Kde? No na mís-
tě. Na kterém? V prostoru mezi domem 
č. p. 479-484 a centrální kotelnou K3 
ve čtvrti Malé Pole. V tomto prostoru se 
nacházejí již léta zahrádky, které jsou tu 
více, tu méně obdělávány občany. Takže 
tam někteří nevědí „kam s ním“. S čím? 
Tentokrát ne se slamníkem, jak tomu 
bylo v případě Jana Nerudy, ale s odpa-
dem – rostlinnými zbytky ze zahrádek. 
No, nevědí … oni vědí. Dáme svůj odpad 
do popelnic přilehlých domů, a je to. Co 
bychom se více starali. Proč bychom si 
lámali hlavu nad tím, že za tu popelnici 
někdo platí nemalé peníze a kvůli nám 
pak neví kam s ním (s odpadem). Proč 
bychom svůj odpad nesli do recyklační-
ho dvora, který je u kotelny a tedy ze za-
hrádek co by kamenem dohodil. A konec 
konců proč bychom na pozemcích udržo-
vali pořádek… Kdo nechce vidět ty rezavé 
bečky, různé desky, dráty, židle či sedač-
ky, tak ať se přeci dívá na druhou stranu!

Omlouvám se za ten netradiční úvod, 
ale chtěli jsme upozornit všechny uživate-
le zahrádek v prostoru u kotelny, že není 
možné, aby své odpady odkládali do po-
pelnic okolních domů nebo kamkoliv ji-
nam, kam prostě nepatří. Také by bylo 
záhodno se o zahrádky opravdu starat 
a nedělat z nich mnohdy odkladiště růz-
ných věcí. Město Slavičín v současné době 
nemá připraven záměr, který by předpo-
kládal využití těchto pozemků za jiným 
účelem. To ale neznamená, že se tak v bu-
doucnu nestane. Podle územního plánu 
zde můžeme postavit třeba další byto-
vý dům, dětské hřiště, nebo něco další-
ho. Pokud budou na pozemku pěkné za-
hrádky a zahrádkáři nebudou škodit své-
mu okolí, pak lze spíše očekávat využi-
tí pozemků stávajícím způsobem. V pří-
padě opačném se ale třeba také můžeme 
dočkat rozhodnutí zastupitelstva města 
o jiném využití pozemků. Proto apeluje-
me na zahrádkáře, aby na pozemcích udr-
žovali pořádek a odpad likvidovali v sou-
ladu se zákonem a příslušnou městskou 
vyhláškou. Věříme, že budeme vyslyše-
ni, za což předem děkujeme.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Kam s ním?
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Vzdělávacího střediska
Informace

Nabízené studijní obory

turitní zkoušky v dalším opravném termínu
na jaře 2013.

V prvním školním roce 2010/2011 tzv. stát-
ních maturit neuspěl jediný žák, což předsta-
vovalo 1,14 %. Lze tedy konstatovat, že útvar
SOŠ slavičínské střední školy se řadí co do vý-
sledků maturitních zkoušek k těm lepším střed-
ním školám, a to v rámci kraje i ČR. Největ-
ší potíže činila písemná práce z jazyka čes-
kého a literatury.

Nové závěrečné zkoušky pro tříleté obo-
ry středního vzdělání s výučním listem probí-
haly již třetím rokem pod taktovkou MŠMT,
a to společným celorepublikovým zadáním.
Skládají se z písemné, praktické a ústní čás-
ti a od roku 2013 bude již tato společná for-
ma zadání povinná pro všechny obory v celé
naší republice. Zkoušek se zúčastnilo 53 žáků,
z nichž šest prospělo s vyznamenáním a 47 pro-
spělo, z toho tři žáci až v opravném termínu.

Všem absolventům blahopřejeme ke zdár-
nému ukončení studia, přejeme dobré uplat-
nění v praxi, a těm, kteří se rozhodli pokra-
čovat v dalších formách vzdělávání úspěšné
pokračování ve studiu.

Všem, kteří mají zájem o podrobnější
charakteristiky a úroveň vzdělávání na naší
střední škole, je určena Výroční zpráva škol
za školní rok 2011/2012 zveřejněná na www
stránkách školy.

Mgr. Jaroslav Vrba

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana 
Pivečky nabízíbezplatné vzdělávací kur-
zy v rámci edukačního programu domácí 
péče pro cílovou skupinu osob pečujících 
v domácích podmínkách o blízkou osobu. 
Sociální péče a sociální zabezpeče-
ní – rozsah 15 vyučovacích hodin, výuka 
během října 2012 – kurz zaměřený na ob-
last sociální péče a sociálního zabezpe-
čení osob se zdravotním znevýhodně-
ním a seniorů, předání komplexních in-
formací z oblasti sociální péče – sociál-
ní služby pro OZP a seniory a jejich do-
stupnost v okolí, příspěvek na péči, soci-
ální a zdravotnické instituce v systému 
péče o OZP a seniory, možnosti zabezpe-
čení kompenzačních pomůcek, základy 
sociální práce.

Lektor kurzu: Mgr. Kristýna Dvořá-
ková

Projekt Edukační program domácí 
péče je spolufi nancován Sociálním fon-
dem Zlínského kraje.

„„Last mminutteee“ počíítaččovýých kuuurzů prro 
dddospěléé, possllední voolnná mmísta vv kkkurzecch 
zzza zzajímmavouuuu cenu!!!

15. října začíná práce na PC pro po-
kročilé
22. října začíná kurz multimédia
29. října Tvorba webových stránek

Zdarma je též možné využívat PC a In-t
ternet v prostorách Vzdělávacího středis-
ka na Horním náměstí 111.

Za poplatek je zde možnost tisku, kopí-
rování a ukládání dokumentů na média. 

Provozní doba: Po, St 8.00 – 18.00, Út, 
Čt, Pá 8.00 – 15.30 

Celkový přehled akreditovaných re-
kvalifi kačních kurzů a dalších vzděláva-
cích kurzů najdete na www.pivecka.cz.

Bližší informace:
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 

111, tel. č. 577 342 822, 739 095 315

KKažždouu střeedddu od 116 hhoddin
vv dooměě č. p. 9996 na HHorrnímm námměěěstí 
DDÍLLNAA INSPPPIRACEE
PPPlánn akktivit nnna říjenn:
33. 100., 10.. 10., 177. 100. a  24. 100.. 
DDráátkoování
 331. 110. Šitttýý patchhwoorkk
BBližžší iinformmmmace: teel. čč. 7777 9133 782

Připravujeme pravidelné volnočaso-
vé aktivity pro děti i dospělé 2012/2013. 
Více informací na www.pivecka.cz

Když se řekne září, bývá toto slovo nej-
více spjato se začátkem nového školního 
roku, ale také s blížícím se podzimem.

Pro domy dětí je tento čas prostorem,
kdy je třeba defi nitivně uzavřít dveře 
za letními aktivitami a začít se chys-
tat na nový školní rok, který bývá zahá-
jen říjnem.

Coo see děloo u nás v DDDMM v zááří?
Věnovali jsme se přípravám na nový

školní rok, čímž mám na mysli pře-
devším konkrétní oblasti pravidelné 
činnosti, jíž jsou zájmové kroužky, popř. 
kurzy. Podařilo se nám sestavit nabíd-
ku, z níž si snad především většina dětí 
školního věku vybere. Mrzí nás, že jsme 
dočasně přišli o atletiku, ale tento pro-
blém se budeme snažit vyřešit v co nej-
kratší době.

Dny 11. – 12. září patřily mimo jiné
celorepublikově vyhlášené humanitár-
ní akci „V září světlušky září“. Akce na-
bízí možnost pomoci těm, kteří mají pro-
blém se zrakem – slabozrakým a nevi-
domým. A tak se 12. 9. rozběhly po Sla-
vičíně naše světlušky. Dům dětí je sice 
hlavním pořadatelem této akce v na-
šem městě, ale na této akci participují 
pravidelně i další školská zařízení, kon-
krétně obě základní školy a gymnázi-
um Jana Pivečky včetně Střední odbor-
né školy Slavičín. Nejen světluškám, ale 
i výše uvedeným školským zařízením pa-
tří upřímné poděkování za to, že se akce 
zdařila. Ještě tentýž den odpoledne 
se sešly světlušky v DDM. Všichni do-
hromady jsme rozpečetili pokladničky, 
začali společně počítat a došli k závěru, 
že jsme vybrali 12 367 Kč.

Velký dík patří samozřejmě těm, kdo
se zasloužili o to, aby byla tato fi nanční 
částka takto vysoká.

Ve dnech 14. – 15. září 2012 jsme si spo-
lu s dětmi prožili již IX. ročník Pohádki-
ády, kterou jsme již tradičně připravova-
li a realizovali ve spolupráci s městskou 
knihovnou. Snad se směsice her a soutě-
ží i cen všem líbila. 

Týden před zahájením provozu,
24. 9. 2012, jsme se, interní a externí 
pracovníci (vedoucí zájmových krouž-
ků) našeho zařízení, sešli, abychom si 
domluvili společná pravidla spoluprá-
ce a péče o naše klienty pro tento školní 
rok, a naplnili tak společný cíl – udělat 
v tomto školním roce pro ně maximum, 
což mimo jiné obnáší i fl exibilitu z naší 
strany i co se týče případného doplnění 
nabídky zájmových kroužků v průběhu 
školního roku.

Zdenka Odehnalová, DDM Slavičín

Dny otevřených dveří 
v budovách gymnázia a SOŠ
16. 11. 2012 odd 8.00 ddo 17.30 hhodin 
17. 11. 2012 odd 8.00 ddo 12.00 hhodin

Po telefonickéé domluvvě návštěěva 
a konzultace mmožná kkdykoliv.
www.gjpsosslaavicin.czz 
tel.: 604 453 954 
e-mail: gyslav@@gjpslavvicin.cz

GYMNÁZIUM
osmiletý stuudijní obbor pro žžáky 5. tříd 
čtyřletý studijní obbor pro žááky 9. tříd 
(profi lace na přírodovědné předměty a in-
formatiku, v jazycíchh s možnoostí přípra-
vy na státní jazzykové zzkoušky JA, JN, JF)

SOŠ
maturitní obbory 
mechanik sseřizovaač a sociáální činnost 
pro žáky 9. tříd
podnikání
nástavbové studiumm pro vyyučené ab-
solventy

učební oboryy 
obráběč kovvů, instaalatér, elektrikář, ku-
chař-číšník, auutomechhanik

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně
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Spporttem kuuu zdravví
Asi každý z nás již někdy zaregistroval

v médiích nepříliš lichotivá slova o části
naší mládeže. Kritizováno je nevhodné trá-
vení volného času, málo pohybové aktivi-
ty, dlouhodobé vysedávání u televize a po-
čítačů apod. Když k tomu přidáme napří-
klad špatné stravovací návyky, dostáváme
se k tomu, proč je řada těch nejmladších
bez pořádné fyzické kondice, s nadváhou
a rizikem vážných onemocnění. A nad tím,
jak tomuto všemu předejít, jsme se zamýš-
leli také na naší základní škole. 

Je nám jasné, že v některých aspektech
nemůžeme suplovat nezpochybnitelnou vý-
chovnou povinnost a roli rodičů. Jsme si však
vědomi i naší spoluzodpovědnosti a chce-
me v dalším období dále rozšířit naše akti-
vity, které by měly dětem pomoci. Naše zá-
kladní škola má ve svém programu jako jed-
nu z priorit také „Sportovní výchovu žáků
od nejmladšího školního věku až po celou
devítiletou dobu školní docházky.“

V rámci naplňování této priority zabez-
pečujeme pod odborným vedením na 1. a 2.
stupni výuku sportovních her, a to zvlášť pro
chlapce a zvlášť pro děvčata. Výsledkem je
v první řadě zapojení velkého počtu našich
žáků v jednotlivých sportovních kroužcích

spojené s jejich zdravou fyzickou aktivitou.
Zanedbatelné pak nejsou ani výborné spor-
tovní výsledky. Pro ilustraci uvedu alespoň ví-
tězství ve Valašské sportovní lize v roce 2012,
kde jsme dominovali v některých disciplínách
lehké atletiky, úspěšní jsme byli ve fotbale,
fl orbalu, vybíjené či volejbalu. Nelze opome-
nout ani vítězství žáků našich 3. tříd v okres-
ním i krajském kole fotbalového turnaje Mc-
Donald´s Cup. Již v průběhu tohoto školního
roku se zaměříme na:
zavedení systematického vyhledávání
sportovních talentů na ZŠ již od 1. ročníku
rozšíření péče o jejich sportovní růst, a to
formou navýšení počtu hodin tělesné výcho-
vy, případně zřízením dalšího nepovinného
předmětu „Sportovní hry“ 
výchovu mladých sportovců k odpověd-
nosti ke kolektivu, úctě k dospělým, ke spo-
luhráčům i soupeři, ke sportování v duchu
fair play

Nepodceňujeme ani motivační prvky. Pro-
to již nyní připravujeme podmínky a plánuje-
me soustředění pro ty nejlepší z nich. Pro žáky,
kteří mají zdravotní potíže, budeme podle po-
žadavků zajišťovat zdravotní tělesnou výcho-
vu. A protože hlavním cílem základní školy je
zabezpečení vzdělání, bude důraz všech na-
šich pedagogů i trenérů kladen i na tuto ob-
last výchovy ke zdraví.

Ing. David Ptáček, učitel TV 

Trojnáásobnnáá oslavva ddessátéhoo vvýročí
Září je s železnou pravidelností spoje-

no s výjezdními pobyty našich žáků do 
různých lokalit. Před deseti lety vycesto-
vali poprvé páťáci na týdenní ozdravný 
pobyt v přírodě na Jelenovské. K pá-
tým třídám se postupně přidaly i čtvrté, 
a tím ozdravné pobyty žáků 4. a 5. roč-
níku získaly stálé místo v životě školy. 
Letošní jubi lejní ročník proži lo 82 
dětí ve Velkých Karlovicích a v hotelu 
Adamantino u Luhačovické přehrady.

Myšlenka adaptace žáků při přechodu 
z I. na II. stupeň a poznání nových škol-
ních kolektivů nás před lety vedla k uspo-
řádání adaptačních pobytů 6. tříd. Letošní 
ročník adaptačních pobytů v prostředí Há-
jenky v Brumově-Bylnici připravila a vedla 
školní metodička prevence spolu s tříd-
ními učiteli. 

Třetím oslavencem byl deseti letý 
žákovský parlament. Luhačovický ho-
tel Adamantino hostil jeho zástupce 
na dvoudenním výjezdním pobytu . 
Zde se členové parlamentu domluvili 
na celoročním plánu činností a zvolili 
jeho radu.  

Desetiletá tradice a příznivé ohlasy 
žáků i rodičů nás zavazují v této úspěš-
ně nakročené cestě školních akcí pokra-
čovat i nadále. 

Mgr. Jana Pinďáková

Sobota 1. září 2012 patřila ve slavičínském
parku nohejbalistům a kuželkářům. Již XIV.
ročník Jerevan cupu – turnaje v nohejbalu
trojic a také turnaje v kuželkách O pohár sta-
rosty města Slavičína se i v nevlídném počasí
zúčastnil úctyhodný počet startujících. V no-
hejbalovém turnaji to bylo hned třináct cel-
ků ze širokého okolí a v turnaji v kuželkách
se odehrálo nespočet duelů, když do soutěže 
se zapojily i ženy.

Nohejbalové klání ovládli borci z Bylnice,
kteří ve fi nálovém souboji přehráli největší
překvapení Jerevan cupu, hráče z Ubla u Vi-
zovic. Na třetím místě skončil obhájce prven-
ství – domácí HOPA, která v boji o bronz pora-
zila místní tým Carveři. V kuželkách domino-
val Radek Rak před Alešem Ptáčkem a Hon-
zou Trčkou, v ženách patřily první dvě příč-
ky sesterské dvojici z Divnic. Celá akce se vy-
dařila na výbornou a všichni aktéři se již těší 
na jubilejní XV. ročník. 

Pořadatelé z Jerevanu děkují za pomoc sla-
vičínskému infocentru, Kuželkářskému klubu
KK Camo Slavičín, Petru Svobodovi, Pivnici
Slavičan, městu Slavičín, SK Slavičín a všem
dobrovolným funkcionářům.
Výsledky nohejbalu – Jerevan cup
Čtvrtfi nále:
HOPA Slavičín vs Jerevan Slavičín 2 : 0
ZBLO Ublo vs Joyce team Slavičín 2 : 1

BOVL Bohuslavice n/Vl. vs Carveři 0 : 2
Bylnice vs Los Glgos Brumov 2 : 0
Semifi nále:
HOPA Slavičín vs ZBLO Ublo 1 : 2
Bylnice vs Carveři Slavičín 2 : 0
O 3. místo:
HOPA Slavičín vs Carveři Slavičín 2 : 1
Finále:
Bylnice vs. ZBLO Ublo 2 : 0
Výsledky turnaje v kuželkách O pohár
starosty města:
Muži:
1. Radek Rak
2. Mgr. Aleš Ptáček
3. Jan Trčka
Ženy:
1. Marie Manová
2. Ilona Maňasová
3. Irena Pastyříková

Jerevan bude hrát i nadále 
celostátní ligu

Futsalisté slavičínského Jerevanu bu-
dou i nadále působit v 1. lize sálového fot-
balu – futsalu a slavičínští fanoušci tak bu-
dou mít možnost vidět svůj klub hned třikrát 
v domácím prostředí místní haly. Navíc jeho
dvojička v lize ze Zlína pořádá první turnaj
v sobotu 27. října 2012 od 10 hodin v Luha-
čovicích a další dva turnaje za účasti Jereva-
nu ve zlínské hale Euronics (dříve Novesta).

SK Jerevan potkaly změny zatím jen
na poli funkcionářském, hráčský kádr by

však měl být postupně doplněn o talentova-
né hráče z blízkého okolí a samozřejmě by 
v něm neměly chybět stálice jako Filip Ma-
cek, Tomáš Švach, Petr Švach, Radek Tyl, 
Milan Both nebo Tomáš Zoubek. V Celo-
státní lize bude hrát 11 týmů z celé republi-
ky, 8 nejlepších si zajistí účast ve čtvrtfi ná-
lových bojích. Soutěž startuje na konci říj-
na a závěrečný fi nálový turnaj je napláno-
ván na začátek března.
Utkání Jerevanu ve SH ve Slavičíně
v Celostátní lize
sobota 10. 11. 2012
od 17 do 21 hodin – 4 utkání
sobota 15. 12. 2012
od 10 do 14 hodin – 4 utkání
sobota 19. 1. 2013 
od 10 do 14 hodin – 4 utkání
Petr Koseček - předseda SK Jerevan Slavičín

V Jerevan cupu vyhráli 
hráči z Bylnice

Kalendář turistických akcí 
6. 10. zájezd na Pochod slováckými
vinohrady, vede Fr. Kovařík

24. 11. vycházka do Šanova – zakon-
čení sezony, vede D. Orsáková

26. 12. pochod Ze Štěpána na Štěpá-
na, vede V. Žallman

31. 12. setkání na hranici – Peňažná
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vždy 
v týdnu před akcí ve skříňce u turistické mapy 
na autobusové zastávce U Radnice.

Akce jsou přístupné pro širokou veřejnost 
a všechny příznivce turistiky.
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Dne 1. 9. 2012 se turnaje ve Slavičíně zú-
častnilo 74 hráčů z 26 oddílů Čech, Mora-
vy a Slovenska, z našeho zlínského regi-
onu pouze 12.

Družstva – 17. ročník memoriál Františ-
ka Trlla – celkem 36 družstev 
Finále:MS Brno – Kysucké Nové Mesto 2 : 1 
Konečné pořadí družstev
1. MS Brno, Žoldoš, Handl
2. KST Kysucké N. Mesto, Valúch R., 
Valúch A.
3. Medo Martin, Štípala, Mada
4. Ostrava Nová Ves, Holaň, Vrtal
Z regionu se dostali mezi prvních šestnáct: 
Račák – Plášek a Koldas –Střelec

Jednotlivci – 4. ročník memoriál 
Oldřicha Kozáčka – celkem 74 hráčů
Finále:
Štípala – Wawrosz 3 : 2 

Konečné pořadí
l. Dušan Štípala – Medo Martin
2. Pavel Wawrosz – Sico Orlová 
3. Petr Handl – Moravská Slavia Brno
4. Alexander Valúch – Kysucké N. M.
Z našeho regionu postoupili mezi šestnáct 
hráčů Čajka, Plášek a Račák. 

Soutěž hráčů do divize – celkem účast 
56 hráčů
Finále:
Komorovský – Uhlář 3 : 1 

Konečné pořadí:
1. Patrik Komorovský – Keramig Trenčín
2. Radim Uhlář – Slezan Frýdek-Místek 
3. Jiří Divina – KST Přerov
4. Filip Čajka – KST Zlín 
Z našeho regionu mezi 16 postoupil Mar-
tin Karal z Fryštáku.

Veteráni nad 40 let – 10. ročník memo-
riál Milana Maryáše – celkem 26 hráčů
Finále:
Valúch R. – Wawrosz 3 : 0 

Konečné pořadí:
1. Robert Valúch– Kysucké Nové Mesto
2. Pavel Wawrosz – Sico Orlová
3. Dušan Zellman – Keramig Trenčín
4. Radim Vlk – Slezan Frýdek-Místek

Pořadatelé děkují závodníkům za účast, 
sponzorům za podporu.

Ve dnech 24. – 26. 8. se ve slavičínské 
sportovní hale konal již čtvrtý ročník mezi-
národního fl orbalového turnaje žen za účas-
ti čtyř družstev ze slovenské extraligy, 
z Olomouce z extraligy, ze Slavičína 
a Vsetína z 1. ligy a z 2. ligy přijel Uh. Brod, 
Uh. Hradiště a Prostějov.

Družstva byla rozlosována do dvou sku-

1. září jsme na myslivecké chatě v Nevšové
udělali tlustou čáru za letošními prázdninami.

Nikdo nevěřil, že tato sobota bude bez
mráčků a nezmokneme. Spíše naopak, všich-
ni očekávali déšť a nevlídné počasí. 

Klub žen a Myslivecké sdružení Nevšová
si však domluvili počasí přímo vzorové – slu-
nečno! A to se opravdu dostavilo.

Pro děti bylo nachystáno plno sportovních
disciplín, při kterých se opravdu vyřádily. Nej-
větší zájem byl o střílení se vzduchovky. Pod
vedením zdatných střelců, místních mysliv-
ců bylo střílení zážitkem.

Po celý den měly všechny děti možnost 
se občerstvit a opéct si špekáček u táborá-
ku. Toto bylo jako malý bonus – dárek navíc
od nás pořadatelů.

Za své výkony byli všichni malí účast-
níci obdarováni hezkými cenami a sladkou
odměnou.

Samozřejmě, že se nezapomnělo ani na do-
spělé, kteří doprovodili ratolesti, nebo se jen
tak připojili pobavit se. Pití a jídla bylo pro

každého do sytosti.
Při cestě po našem kraji nás přijel na cha-

tu pozdravit i pan Okamura. Dal nám pořa-
datelům jasně najevo, že děláme dobrou věc 
a popřál nám mnoho zdaru v naší činnosti. 
Děkujeme. Tak zase příští léto!

Za Klub žen a Sdružení myslivců Nevšová 
Mirka Kosečková

ppin, kde se hrálo systémemm každý s každým.
NNaše děvčata porazila Proostějov 6 : 2 a Vse-
tíín 8 : 1, prohrála s Nitrou 1 : 2 a zvítězila nad
mmistrem Slovenska z Prusského 4 : 3, čímž si
vvybojovala účast v semifi nnále turnaje. V sou-
bboji o fi nále jsme nešťastnně prohráli s extrali-
ggovou Olomoucí 2 : 3, i kddyž jsme byli téměř
celý zápas lepším týmem. Díky vítězství nad

Nemmšovou, po samostatných nájezdech 3 : 2, 
jsmee v letošním roce obsadili třetí místo.
Koneečné pořadí turnaje: 
1. Pruuské, 2. Olomouc, 3. Slavičín 4. Nemšo-
vá, 5. Smolník, 6. Nitra, 7. Uh. Brod, 8. Vse-
tín, 99. Prostějov, 10. Uh. Hradiště

DDěkujeme sponzorům: 
paan Bonko HOPA, Ing. Barbořík VS 

Commputer, pan Saňák TOPTRIO, pan Ra-
dek MMálek

Rudolf Novotný

Výsledky 41. ročníku turnaje 
ve stolním tenisu 

Dne 28. července 2012 se na místním více-
účelovém hřišti v Divnicích uskutečnil pátý
ročník nohejbalového a třetí ročník večerní-
ho badmintonového turnaje – akce spojené
s dětským dnem. 

Počasí se vydařilo, a tak nohejbal mohl
začít v plánovaných 10 hodin. Přihlásilo se
na něj celkem 8 týmů jak z Divnic, tak také ze
Slavičína, Hrádku či Vlachovic. Turnaj se hrál
až do 17 hodin a vítězství si nakonec vybojo-
val místní tým veteránů. Navazující badmin-
tonový turnaj se započal v 18 hodin, a to nej-
prve účastníky z nejmladší kategorie. Od 20
hodin ho začali ovládat dospělí. Turnaj dospě-

lých nakonec nenašel vítěze, jelikož nám ho
překazily dešťové přeháňky, které nás zlobi-
ly celou noc. Nic na tom ale nezměnil fakt, že
účastníci si i přes nepřízeň počasí pěkně a do-
statečně zahráli. Během celého dne se v blíz-
kosti našeho víceúčelového hřiště konal také 
dětský den a děti se na něm mohly povozit 
na čtyřkolkách nebo na koni. Mimo spous-
tu dalších her se dětem nejvíce líbila střel-
ba ze vzduchovky na různé terče a cíle. Pro 
děti byly připraveny sladké odměny a pitný 
režim. Po celý průběh dne jsme měli k dispo-
zici hudbu a samozřejmě občerstvení i s uze-
ným cigárem. Celý den se skvěle vydařil, což 

bylo vidět i na hojné účas-
ti jak soutěžících, tak i divá-
ků. Už teď se těšíme na příš-
tí léto, kdy se u nás uskuteční 
už šestý ročník turnaje v no-
hejbalu a čtvrtý ročník turna-
je v badmintonu. Děkujeme 
touto cestou městu Slavičín 
a fi rmě Vamak, s. r. o., za fi -
nanční podporu akce a dále 
všem, kteří se na organizaci 
turnajů podíleli. 

Josef Zvoníček 

pKonec prázdnin v Nevšovép

Sportovní den v Divnicích
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Kuželkářský klub Slavičín

V týdnu od 3. do 9. září 2012 probě-
hl v kuželně ve Slavičíně turnaj tandemů 
v kategoriích registrovaných a neregistro-
vaných hráčů za účasti hráčů ze Sloven-
ské republiky. Celkem se přihlásilo 10 re-
gistrovaných a 27 neregistrovaných dvo-
jic. Kategorii registrovaných hráčů vyhrá-
la dvojice Pavel Sláma – Aleš Ptáček vý-
konem 857 poražených kuželek, kategorii 
neregistrovaných hráčů vyhráli bratři Mi-
loslav a Stanislav Ptáčkovi výkonem 853 
poražených kuželek. Tento turnaj získal 
mezi kuželkáři velkou oblibu, další pro-
běhne v květnu 2013 po ukončení kužel-
kářské sezony.

10. září 2012 byl zahájen 19. ročník CA-
MOLIGY – amatérské soutěže v kuželkách 
za účasti dvaceti družstev. Přijďte povzbu-
dit jednotlivé týmy, hrací dny jsou pondělí, 
středa v 17.30 a 19.30 hodin, pátek v 16.00, 
18.00 a 20.00 hodin.

Pronájem zrekonstruované kuželny – 
1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny i jed-
notlivce, informace na tel.: 604 715 537 
– Pavel Sláma

Nabízíme firmám možnost prezen-
tace v prostorách kuželny, informace 
na tel. č.  603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v říjnu 2012
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vse-
tín B, sobota 6. 10. 2012, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Me-
ziříčí B, sobota 20. 10. 2012, 14.00 hod.

Dorostenecká liga ZL
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Luhačovi-
ce, neděle 14. 10. 2012, 10.00 hod.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Horní Benešov, 
sobota 13. 10. 2012, 10.00 hod. (čtyřdráho-
vá kuželna Zlín)

V rámci letošního motta: Čti, žij zdravě! 
jsme pro Vás připravili od 1. října do 5. říj-
na 2012 pestrou nabídku uvedených pořadů:
pondělí 1. října – Škola v knihovně 
8.00 - 11.00 Kdo si čte, nezlobí
Zábavné setkání s dětskou literaturou pro 
žáky základních škol. 
Program: literární a vědomostní kvizy, há-
danky, hlavolamy, prezentace knižních no-
vinek pro všechny věkové kategorie škol-
ní mládeže.
13.30 Jak Honza vyléčil šíleně smutnou 
princeznu
Odpoledne plné pohádkových soutěží a her 
pro školní družiny ZŠ.
Pohádky ze všech koutů světa
Celodenní výstava pohádkových knížek 
od českých i světových autorů.

úterý 2. října – Dnes terapie knihou! 
Bezbariérový den otevřených dveří pro 
všechny 
8.00 – 11.00 Doktorka.cz 
Dopolední knihovnická poradna pro zá-
jemce z řad veřejnosti na téma – kde a jak 
hledat zdravovědné informace na interne-
tu, v on line katalozích knihoven, v nauč-
ném oddělení knihovny.
13.00 – 16.00 Vyrob sobě i druhým pro 
radost!
Výtvarná dílna, kde děti i dospělí mohou 
strávit příjemné chvíle při tvorbě drob-
ného dárku či podzimní dekorace do své-
ho domova.
16.00 Knihovna jede, ranec smíchu 
vám veze
Zábavný soutěžní pořad pro děti a mládež 
ze sdružení Přátelé z lásky. 
19.00 Večerní procházka knihovnou
Seznamovací podvečer určený všem no-
vým i stálým příznivcům četby a dění ko-
lem knih.
Program: orientace ve fondu knihovny, 
možnost registrace pro nové čtenáře, pro-
hlídka výstavní galerie a Horákovy stu-
dovny, prezentace knižních novinek z ob-
lasti alternativní medicíny, posezení nad 
četbou knih u čaje či kávy. 
V tento den je vyhlášena amnestie na 
registrační poplatky, čtenáři se mohou 
do knihovny přihlašovat ZDARMA!
Zdraví v knize
Výstava knih s tematikou zdravého život-
ního stylu a alternativních i klasických lé-
čebných metod. Součástí výstavy budou 
i historické svazky z oboru lékařství z Ho-
rákovy studovny. 

středa 3. října – Senioři a kniha
13.00 Jak zdravě žít
Přednáška o zdravé výživě, prezentace výži-
vových doplňků a bylinných preparátů pro-
dejny Zdravý krámek, seznámení s kniha-
mi s lékařskou tematikou. Na akci jsou zvá-
ni i zájemci z řad veřejnosti. Místo konání: 
sál v 1. podlaží Horákovy vily. Vstup volný.

čtvrtek 4. října – Čte si celá rodina
9.00 - 11.00 Papírové čarování
Tvorba jednoduchých i složitějších sklá-
danek z papíru ve výtvarné dílně pro ro-
diče s dětmi.
15.00 Hrátky na pohádky s Nezbed-
níčkem

Předškoláčci i menší děti se v doprovodu 
rodičů tentokrát pobaví při pohádce Jak se 
nemocné koťátko uzdravilo. Opět je čeká 
malování, zábavné hry a soutěže.

pátek 5. října – Děti a mládež 
v knihovně
9.00 Kdo žije na statku, v lese a v ZOO?
Knihovnická seznamovací lekce pro 
předškoláčky z MŠ s encyklopediemi pro 
nejmenší.
13.00 – 15.00 Zdravověda to je věda!
Děti si mohou v tomto zábavném odpoled-
ni otestovat své znalosti lidského těla for-
mou kvizů, křížovek a puzzle skládanek. 
Každý účastník obdrží sladkou odměnu 
a malý dárek.

Knihovna v tomto týdnu vyhlašuje fo-
tosoutěž Knížka a já!

Je určena pro všechny věkové katego-
rie návštěvníků knihovny – děti i dospě-
lé. Do konce listopadu můžete jednu foto-
grafi i na dané téma do knihovny přinést 
či zaslat e-mailem na adresu: knihovna@
mesto-slavicin.cz. Nezapomeňte uvést své 
jméno a adresu.

Fotografi e posoudí odborná porota a pět 
nejzdařilejších bude v prosinci odměněno 
pěknou cenou. Všechny fotografi e budou 
vystaveny ve vestibulu knihovny. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městská knihovna zve veřejnost na tradiční Týden knihoven 

Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 7. 10. MMorkovice 10.15
neděle 21. 10. Přerov 10.15

muži B – I. B ttřída
neděle 14. 10. Zašová 10.15
neděle 28. 10. Chorynně 10.15

dorost – krajsská souttěž
sobota 20. 10. Lidečkoo 10.00

žáci – krajskáá soutěžž 
sobota 6. 10. ŠŠtítná naad Vláří 99.30 a 11.15
sobota 13. 10. Vlachovvice 9.30 a 11.15
sobota 27. 10. Holešovv 9.30 a 111.15
přípravky – kkrajská ssoutěž
pondělí 1. 10. Ratibořř 16.00

í 

5

Městská knihovna zve zájemce 
na další akce v měsíci říjnu:

neděle 21.. října
Odstraňování příčiin nemoccí pomocí 
alternativníích metood
- beseda proo veřejnnost s terrapeutkou 
Ivou Radulayyovou
Začátek: 10.000 hodinn
Místo konáníí: sál v 1. podlaží HHorákovy 
vily. Vstup voolný!

pátek 26. řříjna
Cestou osuddu a náhhody 
Cestovatel a sppisovateel Romann Vehovský 
na své beseedě seznnámí poosluchače 
s nepřebernými zzážit ky z cesty 
stopem přes Asii doo Austráálie, která 
se neplánovvaně prootáhla nna celých 
sedm let. 
Součástí předdnášky je fotoprojekce. 
Začátek: 18.000 hodinn. Místo kkonání: sál 
v 1. podlaží HHorákovvy vily 
Vstup volný! 
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ÚMRTÍ
1. 8. 2012 Blažena MMachů, 69 let, Slavičín

 6. 8. 2012 Petronila TTurečková, 77 let, Šanov
 6. 8. 2012 Antonie MMentlíková, 90 let, Divnice
 7. 8. 2012 Ludmila VVaculínová, 80 let, Slavičín
 10. 8. 2012 Ing. Josef HHumplík, 69 let, Slavičín
 12. 8. 2012 Adolf Čermmák, 74 let, Slavičín

g p

 17. 8. 2012 Jaroslav Paavelka, 75 let, Lipová
 20. 8. 2012 Miloslava Boráňová, 49 let, HrádekBoráňová 49 let Hrádek
 22. 8. 2012 Zdenka Kovaříková, 82 let, Rokytnice
 22. 8. 2012 pplk. Ing. Otmar Ondra, 82 let, Lipová

NAROZENÍ
John Gerard a Lenka Donnelly – dcera Es-
ther Matilda
Karel a Věra Malaníkovi – syn Václav
Jaroslav a Monika Glacnerovi – dcera Elena
Petr a Hana Urbanovi – syn Tadeáš
Petr a Lucia Dufkovi – dcera Anna
Martin Papírek a Ivana Boráková – 
syn Martin
Aleš a Lenka Vrbovi – syn Jiří
Petr a Jana Miklasovi – syn Josef

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA SRPEN

V Z P O M Í N Á M E

Dne 15. října 2012 vzpomeneme
nedoožitých 90. narozenin

našeho millovaného manžela, tatínka,
děddečka, pradědečka,

pana Rostislava OCELÍKA
ze Slavičína.

Dne 16. 112. 2012 uplynou tři roky 
od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka 
Miloslavva, dcery Marcela, Ivanka

a Marie s rodinami 
a osstatní přppřpp íbuíbuíbuíbuzenzenzennnstvstvstvo.o.o.

Dne 20. října 2012 uplyne 15 let 
od úmrtí pana 

Vladimíra GGOTTFRIEDA ze Slavičína.a.a. 
S láskouu vzpomíná sestra Jindra aaa

s rodinou.

Dne 20. říjnna 2012 vzpomeneme první
výročí úmrtí pana Jozefa ADAMČÍKA

p
. 

S láskou a úúctou vzpomínají manželka 
aa dcera s rodinou.

Dne 9. října 2012 uplynou dva roky 
plné smutku, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, syn, 

bratr a dědeček, pan
František KOZUBÍK z Petrůvky. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dnnen  22. října 22012 vzpomeneme
1110. výroččí úmrtí pana 
IIng. Karlla POLÁŠKA.

ZZa ttichou vzzpomínku děkují
manželka a dcery.

Dne 1000. října 22a 22012012121212 vz vz vzvzvzpompompompompomeneeneeneeeme me me mm
10.0.00.0. smmutné vvýroýroýrororočí čí čí čí čí úmrúmrúmrúmrúmrtí títítí panpanpannnaaaa 

JosJoJooo efaefef  SÍVVKAAA z zzz DivDivDivDivDivnicnicnicnicnic...
S úS úS úúctoctoctoctou au au au aa lá lá láskoskoskoskokou vvzpomínmínmínmímí ajíajíajíajíají mamamamam nženženženženžen lkalkalkalkalka, , ,

synsynsynsynsyn a  a aaa dcedcedcedcedcery ryry ryy s rs rs rs rs rodiooodiodinamnamnamnamnami.i.i.i.i

Dneeeee 1333. října 22012 vzpomeneme meme meme
1010. výroččí úmrtí pana 

VVáclavaa PINĎÁKA
z BBBohuslaavic nad Vláří.

Za tichhhou vzpomíínku děkují manželka 
a děti ss rodinami.

Dne 6. září 2012 jjsme vzpomněli první-Dne 6 září 2012 jjsme vzpomněli první
ho výročí úmrtí nnašeho otce a dědečka,

pana Vincence MACKŮ z Nevšové. 
Dne 20. záříí uplynuly 4 roky 

od úmrtí bratra,  pana Pavla MACKŮ
y y

a 17. října 20112 si připomeneme 
20. výročí úmrtíí maminky a babičky, 

paní Bohuumily MACKŮ
y

.
Vzpomíná rrodina Kováčova 

a Kozzubíkova.

Chtěli bychom toouto cestou poděkovat 
všem, kteří see přišli naposledy 

rozloučit s panem
pplk. Ing. Otmmarem ONDROU
a vyjádřili náám svou soustrast. 

Zarmouucená rodina

Dne 17. října 2012 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí paní 
Aleny BOROVÉ ze Slavičína.

S láskou, úctou a vděčností stále 
vzpomínajajají mí mí manžanžanžel,el,el, 

syn a dceeera ra ra s rodinama ii.i

Dnenene 3. září 2012012012 22
jsjsmjsmjsme sssi pi pi připřipřipomněli 20. výýroý čí úmrtíí 
panpaanpana a a JarJarJaromíomíomírra r ŽÁČKA

ppp ppp
 ze Slavičínaa. 

DDneDneDne 24 24 24 zz. záříáříáří 20202 12 by se dožil 85 let.
S lS lS lS ááskáskáskou ou ou a úa úa úctoctoc u vu vu vzpomínají manželkka, 

synsynsyn a   dcera s rodinou.

Dne 27. října 2012 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana

SStanislava ŠTEFANÍKA ze Šanova.
SS láskou a úctou stále vzpomínají 
mmanželka Marie a děti s rodinami.mmanželka Marie a děti s rodinami

Dne 13. října 2012 uplyne 15 let, 
kdy nás navždy opustila naše dceraa 
BBlanka DORUŠKOVÁ ze Slavičína..

S lááskou stále vzpomínají rodiče, sesttra 
RRenata a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 21. října 2012 
lyne 9 let od úmrtí up

eho tatínka, manžela, naše
pana dědečka, p Jaromíra STARÉHO
šové, který by zároveň z Nevš
oslavil 85. narozeniny.letos o
ou a úctou vzpomínají S lásko
dcery, vnučky s rodinami.manželka, 

Dne 11. října 2012 D
e již 15. smutné výročí,uplyne
y nás navždy opustilkdy
ůj milovaný manžel,mů
rahý tatínek a dědeček,  náš dr
n pan František BILKA

ze Slavičína.
o znali, vzpomeňte s námi.Kdo jste ho
elka a děti s rodinamiManž

kujeme touto cestou Děk
za projevení soustrasti všem z

nové dary při posledním a květin
ozloučení s panem ro
em PAVELKOUJaroslave  z Lipové. 
eme kolegům řidičům, Děkuje
ej doprovodili na jehokteří j
poslední cestě.

armoucená rodinaZa

Dne 14. října 2012 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí paní 

Hedviky PEŠKOVÉ
a 15. října 2012 16. výročí úmrtí paní

Hedviky HRBÁČKOVÉ
j ý

 z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,

dcery Ilona a Petra s rodinami 
a rodina Hrbáčkova.

Pavel a Lenka Tomečkovi – dcera Klára
Filip a Silvie Hověžákovi – dcera Sabina

SŇATKY
David Hasík a Zuzana Sekyrovákyrováyrováá
Pavel Kříž a Irena Hučíková
Ondřej Mechl a Jarmila Šťastná
Martin Zlatnik a Jana Matušincová
Petr Bulín a Ludmila Kuželová
Petr Stejskal a Dagmar Mozgvová
Ondřej Tůma a Lucie Pešková
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rokého okolí a všichni ostatní, ke kte-kéh k lí ši h i t t í k kt
rým se moje slova dostanou.

Předstupuji před Vás, abych zrekapi-
tulovala své šestileté působení v Senátu,
kam jste mě i někteří z Vás tehdy vysla-
li. Nikdy jsem neměla politické ambice,
a když jsem se do politiky, ať už komu-
nální či pak parlamentní, dostala, tak to
bylo díky tomu, že jsem se ozvala jako
nespokojený občan. Nesnáším nesprave-
dlnost a dokázala jsem se proti ní ozvat 
už jako dítě, a jde to se mnou celý život.

Narodila jsem se ve slavičínské po-
rodnici téměř před padesáti lety jako
nejstarší ze čtyř sourozenců. Ve Slavičí-
ně jsem také absolvovala základní ško-
lu od 6. do 9. třídy a zahájila svoji spor-
tovní kariéru v atletickém oddíle. V břez-
nu 1981 jsem se na slavičínském úřa-
dě i ve slavičínském kostele provdala
a po ukončení střední školy jsem nastou-
pila jako úřednice na městský národní
výbor, nejdříve na správní odbor, po ma-
teřské dovolené pak na odbor výstavby.
Naše obec Rokytnice byla od roku 1981
integrovaná pod Slavičín, stejně jako dal-
ší okolní obce. Některé se odtrhly od Sla-
vičína již dříve, naše obec až od 1. ledna
2000. Většina z Vás ví, že jsem byla mezi
těmi, kteří odtržení úspěšně iniciovali.
A i když se pořád najdou mezi Vámi ta-
koví, kteří nám to zazlívají, vím, že kdyby
byli na našem místě, určitě by nejednali
jinak. Za celou dobu mé školní docház-
ky i pracovního působení jsem ve Slavi-
číně poznala spoustu lidí a na tu dobu
ráda vzpomínám. Mohu tiše doufat, že
tak na mě také snad někteří vzpomína-
jí. Senátní volby jsou volby osobní a lidé
volí konkrétního člověka, ne politickou
stranu či hnutí. V minulých senátních vol-
bách jsem ve Slavičíně vyhrála, a i pro-
to, když se na mě obrátili v roce 2009 zá-
stupci Sportovních klubů Slavičín s pros-
bou o pomoc při shánění fi nančních pro-
středků na rekonstrukci kotelny sportov-

ní haly, jsem neváhala a prostředky jim
pomohla získat. Vzhledem k tomu, že je
sportovní hala hojně využívaná jak stu-
denty gymnázia, tak širokou veřejností,
je důležité, aby mohla efektivně sloužit 
svém účelu. Takže v roce 2010 se mně
podařilo obhájit na ministerstvu fi nan-
cí nutnost další fi nanční injekce na vý-
měnu oken a rekonstrukci ústředního
topení, což přináší následně úsporu ná-
kladů na provoz. Není to jen o materiál-
ní stránce, ale i o kulturní. V dubnu 2009
jsem zorganizovala výstavu v Senátu pro
akademického malíře pana Jaroslava Je-
řábka a letos v červnu pak pro slavičín-
ské výtvarníky – pana Františka Slováka
a pana Zdeňka Kutru. Slavnostních ver-
nisáží se zúčastnily tři autobusy návštěv-
níků ze Slavičína a okolí. Nezapomenu-
telný je zážitek, kdy pan Jeřábek po ver-
nisáži hrál na nádvoří u svatovítské ka-
tedrály na fujaru a na všechny své dal-
ší píšťalky. Samozřejmostí bylo zajišťo-
vání prohlídek Senátu jak pro studenty
Gymnázia, tak i SOŠ z Divnic. Do Sená-
tu jsem šla s tím, že chci spravedlivé pe-
níze obcím a městům, a už od roku 2008
se díky našemu nátlaku podařilo zlep-
šit fi nancování obcí. Slavičín za obdo-
bí 2008 až 2011 získal oproti roku 2006,
kdy jsem změnu slibovala, 23 milionů
Kč navíc. Podílela jsem se i na prosazo-
vání další změny zákona o rozpočtovém
určení daní a díky tomu by měl Slavičín
od roku 2013 získat ročně navíc 13 mi-
lionů Kč. Co se z těchto prostředků na-
víc vybudovalo nebo vybuduje ve Slavi-
číně a jeho místních částech, to už ovliv-
nit nemohu, o tom rozhoduje zvolené za-
stupitelstvo. 

V průběhu mého mandátu se na mě
obraceli občané Slavičína a okolí s růz-
nými žádostmi o pomoc, a ne vždy jsem
jim mohla pomoci, poněvadž neplatí, že
senátor může cokoliv nařídit úředníkům
či představitelům města či obce. Je to o tr-
pělivém přesvědčování, které však neza-

ručuje pozitivní výsledek. Práce senáto-
ra nespočívá jenom v tom, že se zúčast-
ní schůze Senátu a výboru Senátu, kde 
musí být povinně členem, ale tkví hlav-
ně v té mravenčí práci při řešení problé-
mů jak obcí, tak občanů regionu. V letoš-
ním roce jsem mohla být nápomocna při
přesvědčování úředníků ministerstva fi -
nancí o nutnosti rekonstrukce elektroin-
stalace a ústředního topení v kostele sva-
tého Vojtěcha, a moje úsilí bylo zakon-
čeno úspěchem. V současné době řeším 
ohrožení fungování Obvodního odděle-
ní Policie ve Slavičíně, už jsem absolvo-
vala jednání s bývalým policejním prezi-
dentem, ministrem fi nancí a ministrem 
vnitra, a pokud ještě budu ve funkci, tak
i s novým policejním prezidentem, a za-
tím to vypadá pro zachování obvodního 
oddělení nadějně. Samozřejmá pro mě je 
i spolupráce s neziskovým sektorem jako 
je Nadace Jana Pivečky, Městská nemoc-
nice, Charita sv. Vojtěcha a samozřejmě 
hasiči a sportovci. I díky mému zásahu
došlo k urychlení převodu budovy hasi-
čárny ve Slavičíně na Hasičský záchran-
ný sbor ZK a díky tomu může v současné 
době probíhat její rekonstrukce.

Dokázala jsem, že své sliby plním. Po-
kud mně ve volbách opět projevíte dů-
věru a já budu pokračovat ve své dosa-
vadní činnosti, mohu Vás ubezpečit, že 
budu pracovat stejně usilovně jako dopo-
sud, v duchu pana Jana Pivečky – nikdy 
se nevzdávat, pomáhat slabším a těm, 
kteří si sami nedokážou pomoci. Pokud
vše dopadne třeba jinak, protože si mys-
líte, že bude lepší, když Vás bude zastu-
povat některý ze šesti mužů, kteří pro-
ti mně kandidují, přijmu to s pokorou, 
protože to všechno s sebou přináší život 
a každá změna je pro nás nastartováním 
něčeho nového. 

Bylo pro mě ctí Vás v Praze zastupovat, 
děkuji Vám za to a přeji Vám jen to dobré!

Vaše senátorka Jana Juřenčáková 
www.jurencakova.cz
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GARANT KVALITNÍCH

ČESKÝCH ZNAČEK
Největší nábytek v regionu vám poskytne 

nejlepší nabídku, poradenství a servis. 
Sázíme na kvalitu!! !

Kvalitní český
a slovenský nábytek,

matrace a přikrývky
pořídíte nejlépej

v prodejnách
R-nábytek

Brumovská 709
Valašské Klobouky
tel.: 777 717 709 
 603 214 086
www.nabytekuh.cz

OBZOOR, sstaveební 
bytovvé ddružsstvo 

SSlavvičín
vyhlašujee soutěžž na přiddělení 
členskýcch právv a povinnností 

spojenýchh s právvem na nnájem 
uvolněného ddružsteevního 

bytu oo velikkosti 2 + 1, 
na addrese LLuční 8897, 
Valaššské KKloboukky.

Informacee a praavidla sooutěže 
naleznete na wwww.obzor-sbd.cz

nebo v sídlee družstvva.

Družsteevní 7887, Slavvičín
Tel.: 577 3441 8755, 733 5550 964

Ing. MMiloslaav Ptáčeek, 
ředitel drružstva

OBZOOR, sstaveební 
bytovvé ddružsstvo 

SSlavvičín
vyhlašujee soutěžž na přidělení 
členskýcch právv a povinnností 

spojenýchh s právvem na nnájem 
uvolněného ddružsteevního 

bytu oo velikkosti 1+1, 
na addrese LLuční 9903,
Valaššské KKlobouky.

Informacee a praavidla sooutěže 
naleznete na wwww.obzor-sbd.cz

nebo  v sídlee družstvva.

Družsteevní 7887, Slavvičín
Tel.: 577 3441 8755, 733 5550 964

Ing. MMiloslaav Ptáčeek, 
ředitel drružstva

VÝZVA 
OBZOR, stavební bytové družstvo Slavičín, vyzývá uživatele

družstevních domů – chovatele domácích zvířat (pes, kočka), 
aby, pokud tak doposud neučinili, v souladu s dodatkem č. 1 do-
movního řádu čl. 13 odst. 4), legalizovali jejich chov, tj. předloži-
li žádost o souhlas s chovem na SBD, nejpozději do 30. 11. 2012. 

Formulář žádosti o souhlas s chovem domácích zvířat je mož-
né vyzvednout v kanceláři družstva nebo stáhnout na interneto-
vých stránkách www.obzor-sbd.cz. 

Ing. Miloslav Ptáček, ředitel družstva

Placená inzerce
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Textil SuMa 
Vás zve na

odprodávání přebytečných zásob, 
kde ve slevě nakoupíte různé druhy

českého textilního zboží. 
Těší se na Vás Suchánková a Machů

Prodááme
pozzemek s chatkou 

(voda, elekktřina, ssnadný přřístup) 
v saduu č. 1 vee Slavičínně. 

Tel. 577 3422 672, mmob. 731 0049 051.

PRODEJNA AA BAZÁÁREK SLLUNÍČKO 
Vás zve do 

nově otevřenné prodejnny
s děttským obblečenímm.

Slavičín, Nábbřeží 8411 (bývalýý Artemis) 
teel. 774 706 762

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,R
klientské pracoviiště Slaviččín, oznamuje, že od říj-

na dochází ke zmměně úředdních hodinn následovně:

Pondělí  8.00 – 11.30 12.30 – 177.00 
Úterý  zavřeeno
Středa  8.00 – 11.30 12.30 – 177.00 
Čtvrtek  8.00 – 11.30 12.30 – 155.00 
Pátek  zavřeeno 

Uzavření pobboček VZP v pátek se týká i Luha-

čovic, Otrokovic a Valašskkých Kloboouk, nutné zá-

ležitosti je možnoo řešit poouze na VZZP Zlín, Uher-

ské Hradiště a VVsetín.

Nabídka práce – Technnolog-kalkulant, 20-26 0000 Kč – Slavičín
NÁPLŇ PRÁCE:
- technologická analýza ppožadavků záákazníka z výkreesové dokumentace
- cenové kalkulace
- komunikace s TPV, nákupem, výrobouu a ostatními útvvary fi rmy
POŽADAVKY:
- SŠ/VŠ vzdělání ve strojírenském (jinéém technickém) oboru 
- zkušenost z pozice techhnologa vítánaa
- komunikativní znalost annglického nebbo německého jazyka
- znalost CAD/CAM programů
BENEFITY:
- příjemná fi remní kultura,, možnost osoobního rozvoje
- kurzy a školení
- 5 týdnů dovolené
- 13. plat
V případě zájmu o tuto ppozici zašlete prosím svůj živootopis 
v českém jazyce na ivetaa.kubikova@grrafton.cz.

Program MC Slavičín na říjen

 Program MC Slavičín říjen
 Po 1. 10. 10 hod. Zvídálek
 Út 2. 10. 10 hod. Pohybové hry se zpěvem 
nebo říkadly
 St 3. 10. 10 hod. Kuchtíkovy hrátky – ježek 
k nakousnutí 
 Čt 4. 10. 10 hod. Poznáváme zvířátka
 Pá 5. 10. 10 hod. Skládáme puzzle (celo-
denní aktivita)
 Po 8. 10. 10 hod. Papírové zavařování
 Út 9. 10. 10 hod. Čtenářem od batolete – 
půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, součás-
tí jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly v podání 
pracovnic Městské knihovny Slavičín
 St 10. 10. 10 hod. Hudební miniškolička 
 Čt 11. 10. 10 hod. Zpíváme, tancujeme
 Pá 12. 10. 10 hod. Skáčeme na trampolíně 
(celodenní aktivita)
 Ne 14. 10. 15 hod. Drakiáda
 Po 15. 10. 10 hod. Hrajeme si s modelínou 
 Út 16. 10. 10 hod. Legohrátky
 St 17. 10. 10 hod. Tvořílek – Jabloň (vyrábí-
me z papíru)
 Čt 18. 10. 10 hod. Pohybové hry se zpěvem 
nebo říkadly
 Pá 19. 10. 10 hod. Cvičení s padákem
 Po 22. 10. 10 hod. Podzimní vymalovánky 
a vystřihovánky
 Út 23. 10. 10 hod. Halloween – inspirace
z papírových talířů 
 St 24. 10. 10 hod. Veselé zpívání 
 Čt 25. 10. Zavřeno – podzimní prázdniny 
 Pá 26. 10. Zavřeno – podzimní prázdniny
 Po 29. 10. 10 hod. Hudební miniškolička 
 Út 30. 10. 10 hod. Tvořílek
 St 31. 10. 10 hod. Dušičková párty
http://mc.slavicin.org

MC Slavičín
Program MC S

M

Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren? 
Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci společnosti MO-

RAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., od 14. září do 9. října v telefonním 
sluchátku. Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků všech vodá-
renských společností skupiny Veolia Voda provádí nezávislá společ-
nost IBRS – International Business and Research Services, s. r. o., 
která je členem evropského sdružení výzkumu trhu ESOMAR. Cel-
kem bude dotazováno 3 700 zákazníků. Průzkum se týká spoko-
jenosti zákazníků se službami vodáren, zákaznickým centrem, ale
i kvalitou dodávané vody.

Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku bude osloveno asi 700 
zákazníků, z toho 600 domácností, 50 fi rem a 50 správců bytových 
domů nebo zástupců bytových družstev. Názory našich zákazníků 
jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou mož-
nost dozvědět se, s čím jsou naši zákazníci spokojeni, a kde máme 
podle nich rezervy. Telefonický průzkum probíhá již osmým rokem 
a jeho výsledky budou k dispozici v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákazníkovi, a ten, 
pokud má o rozhovor zájem, odpovídá asi 10 minut na její otázky. 
Ty se týkají samozřejmě pitné vody a zvyků zákazníka: například 
zda je spokojen s kvalitou dodávané vody nebo se způsobem pla-
teb za vodu. Padnou také otázky: zda zákazník ví, kdo je jeho pro-
vozovatelem v regionu, nebo zda je spokojen se službami vodáren 
či s množstvím a dostupností informací o vodě.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastní telefonického 
průzkumu, jejich cenné odpovědi nám mohou přispět k dalšímu 
zkvalitnění našich služeb.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 h denně havárie vody i zákaznic-

ké služby – www.smv.cz
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – člen skupiny 

Veolia Voda – dále jen MOVO – působí na Olomoucku, Prostějov-
sku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 400 tis. obyvatel. MOVO má 
478 zaměstnanců a provozuje celkem 31 úpraven vody, 158 vodo-
jemů a 25 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 093 km 
vodovodních a 1 198 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky 
slouží 6 zákaznických center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničo-
vě, Valašských Kloboukách a Konici. Čtyřiadvacet hodin mohou 
zákazníci využívat zákaznické linky 840 668 668. Webové strán-
ky společnosti MOVO: www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zá-
kaznické záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia
Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz. 

POHŘEBNÍ SLUŽBA SLAVIČÍN
Mezi Šenky 126
Ve chvílích nejtěžších při ztrátě blízké osoby Vám nabízí-
me kompletní služby potřebné k důstojnému rozloučení.
Naše pohřební služba nabízí:
Uložení zesnulých v chladicím zařízení i ve Slavičíně
Rakve již od 2 590 Kč
Kompletní služby:
- Vyřízení náležitostí na matrice
- Hudbu
- Autobus
- Květinovou výzdobu
- Rozloučení v kostele
- Tisk barevného parte
- Kremace s obřadem i bez obřadu
- Převoz zesnulých po celé ČR i ze zahraničí
Pracovní doba:
Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00
Služba 24 hodin denně včetně sobot nedělí a svátků
Volejte zdarma, kdykoliv 800 121 211, 603 598 778
www.pohrebnisluzbaveslavicine.cz
Přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu.

Chtěli bychom poděkovat fi rmě FLOREŠ, s. r. o., 
OVV ČSSD Slavičín, Šárce Valčíkové, Marcelu Zvon-
kovi a všem pořadatelům akce „Dětský den“, kte-
rá se uskutečnila 30. 6. 2012 v Hrádku, za fi nanč-
ní dar, který věnovali našemu sdružení.

Částku využijeme na akce, které pořádáme bě-
hem roku.

„Přátelé z lásky“ – sdružení pro handicapova-
né děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí

Poděkování

* Přístroojová pedikkúra
* Přístroojová manikkúra
* Manikkúra P. SHIINE
* Parafíínovéé zábaaly
   na choodidla a ruuce
* Depilaace lýýtek, ppředloktí
* Lakovvání

Janaa Kovváčovvá,
tel.: 7336 441 1446
Mladootickéé nábřřeží 752,, 7776321 Slavvičín, 
1. pattro naad Jeddnotou COOOOP
Po domluvěě docházka doo ddomu

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRAMoravská vodárenská, a. s. 
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 SOBOTA 6. 10. 20.00 fi lm a škola 
FILMOVÉ TOULKY KANADOU – KANADA 3
To nejlepší z kanadského fi lmu – digitální fi lmo-

vá projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete

zúčastnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/

mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 7. 10. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: KDO VYZRAJE NA PIRÁTY
Animovaný/Komedie/Rodinný – české znění/

USA, 2006, 74 min.
Režie: Scott Jeralds
Přichází pořádně zmáčené pirátské dobrodruž-

ství. Tom se rozhodl vydat na moře s kapitánem Re-
dem, tím největším a nejhorším pirátem na širém
moři. Znuděný celodenním drhnutím paluby se za-
raduje nad vyplavenou lahví s mapou pokladu. Jeho
sen o nenadálém bohatství zmizí v okamžiku, kdy
zjistí, že se v lahvi skrýval také černý pasažér Jerry.
Chudinka maličký Jerry byl strážcem mapy a teď se
musí vypořádat s lakomým kocourem. Kdopak pů-
jde přes palubu? Kdo dorazí na opuštěný ostrov jako
první? Velký závod začíná. Tom a Jerry spojí své síly,
aby se dostali přes opice vrhající kokosové ořechy, gi-
gantickou a pěkně slizkou chobotnici a na závěr ješ-
tě přelstili piráty.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 7. 10. 20.00 fi lmový klub

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY
Drama/Německo/Francie, 2011, 110 min.
Režie: Andreas Dresen
Hrají: Steffi  Kühnert, Milan Peschel, Ursula Wer-

ner, Inka Friedrich, Otto Mellies

ťany. Z Jerryho se na Marsu stane oslavovaný a dlou-
ho očekávaný vůdce všech Marťanů a kocourovi se 
z toho zjištění zježí všechny chlupy na těle. Odhodí 
ti dva svoje půtky alespoň na tak dlouho, aby zachrá-
nili Zemi před invazí z vesmíru? V tomto báječném 
vesmírném dobrodružství budou potřebovat všech 
devět Tomových kočičích životů.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 21. 10. 20.00

VRTĚTI ŽENOU
Romantický/Komedie/Historický/
Velká Británie/Francie/Německo/Lucembursko 

2011, 100 min.
Režie: Tanya Wexler
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert 

Everett, Felicity Jones, Jonathan Pryce, Tobias Men-
zies, Gemma Jones, Anna Chancellor, Jules Werner 

Příběh mladého lékařese odehrává ve viktorián-
ské Anglii. Pokrokovému Dr. Mortimerovi vadí, že 
většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské 
teorie a výzkumy a nadále léčí pacienty pomocí 
pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posled-
ního místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Dalrym-
pleyho, který se specializuje na léčbu žen trpících 
hysterií. Doktor Dalrympley spolu se svým nejlep-
ším přítelem jsou k novým metodám léčení nao-
pak velmi otevření a každý experiment a novinku 
vítají s nadšením. Společně sestrojí důmyslný ná-
stroj (vibrátor), který ženám podivuhodně rychle 
a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené úle-
vy a klidu. Zakrátko se zpráva o jejich zázračném 
přístroji roznese a čekárna jejich ordinace je stá-
le plná „hysterických“ žen, které chtějí pomoc. Je-
diná žena, která v převratný vynález nemá důvě-
ru je svobodomyslná a feministicky založená Char-
lotta, dcera lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se 
Mortimer beznadějně zamiluje. Vstupné: 70 + 1 Kč

Více na http: //www.mesto-slavicin.cz/cs/infor-
macni-centrum/mestske-kino/

Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simo-
ne a Frank se právě se dvěma dětmi nastěhovali do no-
vého domu, a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu:
Frank má rakovinu a je smrtelně nemocen. Tato udá-
lost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah čle-
nů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska
a sebeobětování. Režisér analyticky s citem pro detail
sleduje průběh nemoci a nevšedně pohlíží na tabuizo-
vané téma smrti a umírání. Civilní snímek zachycuje
obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí op-
timistický náboj.

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
 ČTVRTEK 11. 10. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
pro děti mateřských škol 

 SOBOTA 20. 10. 20.00 fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY KANADOU – KANADA 4
To nejlepší z kanadského fi lmu – digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Nahttp://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zú-

častnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum/

mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 21. 10. 15.00 bijásek

TOM A JERRY LETÍ NA MARS 
Animovaný/Komedie/Rodinný/Sci-Fi – české zně-

ní/USA, 2005, 70 min.
Režie: Bill Kopp
Na Zemi vládne slavnostní atmosféra a výprava

na Mars je připravena k odletu. Věčně rozhádaná dvo-
jice Tom a Jerry vstupuje odvážně na místo, kam ještě
žádná kočka ani myš nevkročila. Když společně uvíz-
nou v kosmické lodi, která míří na Mars, změní se váž-
ná mise na grotesku. Nechápavý údiv vyvolává záměna
Toma za obří vesmírné monstrum, které napadlo Mar-

Srdečně Vás zveme na 

VÝSTAVU
RUČNÍCH PRACÍ

členek Diaklubu Slavičín
ve dnech 16. 10. až 8. 11. 2012

v Horákově vile.

MO ČSZ Slavičín pořádá

DĚTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK
ve dnech 18. – 19. října 2012

v době od 12.00 do 18.00 hodin
pozor změna sálu – v sále Sokolovny.

Bereme pouze do 20 kusů.

Galerie ccukrárny JJasmín Váss zve

Monikka Něěmečkoová 
Svět oččima kkrajkáářky

- krásná díla paliččkované kraajky 
od 5. říjnaa 2012 doo 31. lednaa 2013

Vernisáž – páátek 5. říjnna 2012 v 19 hodin. 

Komise pro občanské záležitosti
ve spolupráci s městem Slavičín

pořádá
2. října v 15.00 hodin v Sokolovně

BESEDU PRO DŮCHODCE
Hraje: hudební skupina Fanynka

Vstup zdarma.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Zveme Vás na výstavu

VYŠÍVANÉ OBRAZY
Marie Manové z Divnic

od 1. do 30. října 
Městské infocentrum Slavičín

Milí rodiče, milé děti.
Už víte, jak budete trávit dlouhé podzimní 

a zimní podvečery? 
Ve středu 10. října 2012 zahajujeme na 
Orlovně ve Slavičíně v 16.15 hodin již 

18. ročník cvičení rodičů a dětí ve věku 
2 – 6 let.

Pokud máte chuť si spolu se svými ratolestmi
zacvičit, zahrát nebo si jen tak zaskotačit,

přijďte mezi nás! Rádi Vás přivítáme.
Cvičení je zdarma.

Info: tel. č. 737 810 692, ing. Eva Hubíková,
vedoucí cvičení

Nájemné za prostory Orlovny je hrazeno 
z grantu města Slavičína.

Gymnáziumm Jana PPivečky SSlavičín
Váss zve na výstavu 

GRAFFICKKÉ TISSKY 
ze sbírky DDr. Oldřřicha Pálleníčka 

drobné grafi kky a ex liibris známmých čes-
kých a sloveenských autorů vvytvořené 

pestrou škáálou graafi ckých ttechnik
(linoryt, d řevvoryt, dřřevořez, llitografi e, 

měditissk, suchhá jehla aatd.)

Gaalerie Gyymnázia 
1. 110. – 30. 11. 20122

Přístupno denně ood 7.30 doo 15.30
Výstavu poodpořiloo město SSlavičín

Den ČSLA
v Army parku Slavičín 6. 10. 2012 ve 13 hodin

Expozice raketového vojska, zbrojovek na Valašsku, 
ČSLA Ukázky z výcviku ČSLA a jízdních vlastností 

vojenských vozidel  Airsoft SAAR Zlín
10th Mountain Division  Bánov - ukázka výstroje,

výzbroje, střelnice  Historický šerm Nos omins
z Luhačovic  Klub modelářů při DDM ve Slavičíně

Občerstvení zajištěno, parkování v areálu
Vstupné - dospělí 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč, 

rodiny (2 dospělí + 2 děti) 100 Kč

ZŠ Malé Polle pořádá 
dne 300. 10. 20012 – úteerý

ve spoluprááci s Městtským infocentrem 
a Domem dětí zábaavné odpooledne 

HALLOWEENSKOU 
PÁRTY

Sraz všech strašidelnýchh bytostí (dduchů, čaro-
dějnic, kouzelnníků, pavoouků, netoopýrů, upírů 

a jiných strašidel) 
je v 15.00 hhodin v ssále Sokkolovny. 

Program: soutěže, přeehlídka strrašidelných 
masek, ocenění dýňovýcch strašideel a spousta 

zábavyy, hudba aa občerstvvení. 
Srdečně jsou zvvány dětii ze Slaviččína a okolí.

Mggr. Dana SSláčiková
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Obrazy Zdeňka Kutry v Horákově vile 

Slavičínské padající listí

V pátek 7. září se dostalo slavičínským
milovníkům umění letos již druhé příleži-
tosti navštívit v galerii Horákovy vily vý-
stavu obrazů, tentokrát našeho výtvarní-
ka MgA. Zdeňka Kutry, který působí jako 
profesor výtvarné výchovy a dějin umění 
na zdejším gymnáziu. Jeho malířský um je 
již dlouhá léta v povědomí místní veřejnos-
ti. Nedávno však byl předmětem obdivu až 
v samotné budově pražského senátu, kde 
jeho tvorba přinesla radost a příjemnou ná-
ladu jistě bezpočtu návštěvníků těchto dů-
stojných a významných prostor.

Páteční vernisáž také mile překvapila
nadmíru hojnou účastí. Slavnostně ji zahá-
jil známý grafi k a malíř Dr. Oldřich Pále-
níček, přičemž její atmosféru stylově pod-

barvilo vystoupení hudebního seskupení 
MQ. Styl a tématiku tvorby Zdeňka Kut-
ry pak všem odborně přiblížil Mgr. Mar-
tin Dvořák. 

Umělcovu dílu přišlo vzdát hold více 
než sedmdesát příznivců, kteří při prohlíd-
ce maleb projevovali nadšení nad jejich ba-
revnou kompozicí a originálními náměty. 
Motivy všedního dne a obyčejné věci ko-
lem nás – těm dokázala autorova fantazie 
na vystavených obrazech vdechnout ta-
hem štětce duši a přetvořit je v předmě-
ty plné života a pozitivních emocí. Všich-
ni odcházeli plni dojmů, obohaceni o ne-
všední umělecké zážitky. 

Působivé setkání s vystavenými díly 
Zdeňka Kutry však nebylo veřejnosti do-
přáno pouze v den vernisáže. K jejich ná-
vštěvě srdečně zveme zájemce až do 12. říj-
na 2012.  Mgr. Gabriela Klabačková

Ve spolupráci s městem Slavičín připra-
vuje Divadlo SemTamFór svou 11. sezo-
nu. Jako každý rok bude prvním počinem
sezony Slavičínské padající listí. Tento
festival je unikátní tím, že se jedná
o interní přehlídku divadla SemTamFór,
na kterém představí část svého aktiv-
ního repertoáru. Protože by se všechny
inscenace do dvou dnů nevešly, vybra-
la pro letošní ročník dramaturgie diva-
dla tři tituly.

Hororová komedie Psí hřbitov bude
posledním představením před derniérou.
Protože počet diváků je omezen, rezervuj-
te si lístky v městském infocentru nebo na
www.semtamfor.cz. 

Erotická groteska Muž sedmi sester
na chvíli přeruší cestování souboru po čes-
kých a moravských jevištích a vrátí se zpět 
do Slavičína.

Sobotní derniéra Cestovní kancelá-
ře Bejvávalo bude tak trochu slavnost-

1. – 5. 10. Městská knihovna
TÝDEN KNIHOVEN

2. 10. 15.00 Sokolovna
BESEDA PRO DŮCHODCE

3. 10. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – drátkování

6. 10. 13.00 Army park
DEN ČSLA
10. 10. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE - drátkování

12. – 13. 10. Sokolovna
SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ
divadelní přehlídka

 17. 10. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – drátkování

18. – 19. 10. 12.00 – 18.00 Sokolovna
DĚTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK

24. 10. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – drátkování

26. 10. 18.00 Horákova vila
CESTOU OSUDU A NÁHODY
beseda s cestovatelem Romanem Vehov-
ským

30. 10. 15.00 Sokolovna
HALLOWEENSKÁ PÁRTY
zábavné odpoledne pro děti

31. 10. 16.00 č. p. 96
DÍLNA INSPIRACE – patchwork

VÝSTAVY
Horákova vila
VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ 
členek Diaklubu Slavičín

Městské infocentrum
VYŠÍVANÉ OBRAZY Marie Manové
Gymnázium Jana Pivečky

GRAFICKÉ TISKY 
Dr. Oldřicha Páleníčka

Pozvánky, kalendáře

Mateřská škkola Slavvičín-Vláraa zve:
Děti, přijďďte si k nnám pohráát!

Milé děti, zvemme Vás do naší škoolky na

„DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“!

Pohrajete si, seznámíte se s novým 
prostředím. Pozznáte panní učitelky, které se 
o Vás budou staarat. Vezmměte s sebou taky 

maminnku neboo tatínka! 

Vždy v úterý 23. 10., 3. 12., 13. 122. 2012, 
15. 1., 12. 2., 12. 3.,, 16. 4. 20113, 

vždy ood 14 do 116 hodin.
Těššíme se naa Vás!

Kolektiiv mateřsské školy.

ní. Svou tříletou pouť ukončí zpraco-
vání Starých pověstí českých z pera
Luďka Horkého a Martina Písaříka. (Zná-
mý herec Martin Písařík se svou kape-
lou Akustik přijal pozvání do Slavičína,
kde vystoupí v pátek 2. listopadu. O tom-
to koncertu Vás budeme ještě podrobněji
informovat.)

SLAVIČÍNSKÉ PADAJÍCÍ LISTÍ
PROGRAM: 
Pátek 12. 10. 
21.00 Psí hřbitov
23.00 Psí hřbitov
předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
Sobota 13. 10. 
16.00 Cestovní kancelář Bejvávalo
předprodej 50 Kč, na místě 70 Kč 
19.00 Muž sedmi sester
předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

Divadlo SemTamFór


