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Je v celém světě jediná…
Město Slavičín zve všechny ženy, maminky, babičky na oslavu svátku

DNE MATEK,
která se koná v neděli 9. května 2010 od 16 hodin v sále Sokolovny.

Program: 
dětský folklorní soubor SLAVIČÁNEK, dechová hudba LHOŤANKA

Těšíme se na Vás!

Foto ze slavnostního otevření Mateřského centra Slavičín.
Třikrát do týdne bude sloužit mladým rodinám nově otevřené 
Mateřské centrum. Více na str. 19

Běh naděje Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci s Klubem českých turistů Slavičín pořádá v neděli 

jj
30. 5. 2010 3. ročník Běhu naděje. Start ve 13 hodin u Sokolovny. 

Další dotace pro Slavičín
Čilý stavební ruch nás v prů-

běhu letních měsíců čeká ve 
dvou objektech města – v měst-
ské nemocnici a v budově rad-
nice. Z operačního programu 
životní prostředí (OPŽP) se nám 
podařilo získat dotaci na zateple-
ní městské nemocnice. Náklady 
na zateplení nemocnice činí cca
4,2 mil. Kč, z toho dotace z OPŽP 
3,003 mil. Kč. Celkové náklady 
budou vyšší, protože ne všechny 
náklady lze do dotace uplatnit. 
V nemocnici budou vyměněna 
zbývající dřevěná okna za plas-
tová a budovy nemocnice budou 
kompletně zatepleny. Zateplení 
obvodového pláště budov nám 
v budoucnu přinese výrazné 
úspory ve spotřebě tepelné ener-
gie. U nemocnice zvlášť, protože 

se vytápí na vyšší teplotu, než
běžný dům.

Nová okna, zateplení a fasá-
du dostane konečně po letech
také budova radnice. Stejný
operační program (OPŽP) při-
spěje městu na ty to práce
částkou 3,088 mil. Kč. Náklady
lze očekávat ve výši cca 3,5 mil.
Kč s tím, že celkové náklady se
opět zvýší o neuznatelné ná-
klady. Vždy jsem s despektem
říkal, že okna na radnici jsou
tak těsná, že když se zavřou,
ještě mezerami mezi rámem
a křídlem proleze „kocúr“. Tak
toto už od letošního roku platit 
nebude. Velmi rádi bychom také
upravili prostor před radnicí
a vybudovali nová parkovací
místa. Pokračování na str. 3

Oddíl atletiky SK Slavičín pořádá v sobotu 8. května 2010
29. ročník Běhu vítězství. Více na str. 11

Běh vítězství

Osvobozující rumunské vojsko ve Slavičíně Mezi Šenky dne
2. května 1945

Klub vojenské historie 
ARMY PARK SLAVIČÍN, o. s. 

pořádá 1. května 2010

Vzpomínkové akce u příležitosti 
6565. vývýýroročíčí o osvsvobobozozeneníí SlSlavavičičínínaa 

 Den otevřených dveří v areálu bývalých 
kasáren Sokolovo. Program na str. 4
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Zprávy z radnice

Městská nemocnice Slavičín

Rada města Slavičín na své 87., 88.
a 89. schůzi mj.
 schválila
 výsledky hospodaření školských pří-
spěvkových organizací města Slavičín,
jejich fi nanční a odpisový plán a rozpočet 
investičního a rezervního fondu těchto
organizací,
 návrh ředitelky DDM PaedDr. Zdeny
Odehnalové na diferencování plateb v rám-
ci podpory rodin s více dětmi, které na-
vštěvují zájmový kroužek v DDM Slavičín,
uzavření smlouvy o správě sportovního
zařízení u Sokolovny na období 1. 4. 2010
– 31. 10. 2010 s Annou Veselou, Slavičín, 
 uzavření smlouvy o dílo na likvidaci
černých skládek na území města Slavičín
s Mysliveckým sdružením Nevšová, Mys-
liveckým sdružením Jamné, Kyokushin
Karate Klub Slavičín a Mysliveckým sdru-
žením Hrádek na Vlárské dráze, 
 poskytnutí fi nančního daru občanské-
mu sdružení NADĚJE, pobočka Nedašov,
Dům pokojného stáří Nedašov ve výši
6 000 Kč, 
 poskytnutí fi nančního daru občanské-
mu sdružení NADĚJE, pobočka Otrokovi-
ce, ve výši 2 000 Kč,
 Pravidla pro provádění volební kampa-
ně – volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR konané v dnech 28. – 29. 5. 2010,
 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Slavičín ve výši 12 000 Kč Sportovním
klubům Slavičín za účelem účasti fl orba-
lového družstva juniorek na fi nálovém
turnaji v Praze ve dnech 10. –11. 4. 2010;

Přehled fi nančních darů Městské 
nemocnici Slavičín

Město Brumov-Bylnice 25 000 Kč
Město Valašské Klobouky 10 000 Kč
Obec Bohuslavice nad Vláří 5 000 Kč
Obec Haluzice 3 000 Kč
Obec Hostětín 3 000 Kč
Obec Jestřabí 5 000 Kč
Obec Křekov 3 000 Kč

Městská nemocnice Slavičín, příspěv-
ková organizace, vyhlašuje v souladu 
s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 
ČR č. 247/1993 Sb. výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa:
náměstek ředitele Městské nemocnice 
Slavičín

 vykonávaná agenda: 
hospodářsko-technická správa 
nemocnice, ekonomická správa
nemocnice, personální agenda 
nemocnice

 pracovní poměr: 
na dobu neurčitou se zkušební dobou 
3 měsíce

 místo výkonu práce: 
Městská nemocnice Slavičín

 požadavky pro vznik pracovního 
poměru: 
 VŠ vzdělání ekonomického nebo 

technického směru
 minimálně 5 let praxe v oboru, praxe

v nemocničním zařízení výhodou
 zkušenosti ve vedoucí funkci

u zaměstnavatele
 znalost problematiky příspěvkových

organizací a zdravotního pojištění
 předpoklady pro samostatnou práci 
 komunikační dovednosti, organizační 

a řídící schopnosti 
 zájem o obor 
 zodpovědnost a vysoké pracovní 

nasazení, samostatnost, pečlivost
 morální a občanská bezúhonnost 
 ochota přizpůsobit pracovní dobu 

potřebám zaměstnavatele
 znalost práce na PC (MS Offi ce)
 řidičský průkaz sk. B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři,
strukturovaný životopis s údaji o do-
savadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání,
originál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce. 
Příslušné formuláře jsou k dispozici na 
www.nemocnice.mesto-slavicin.cz nebo 
u ředitele nemocnice.
Přihlášku včetně stanovených příloh 
zasílejte nejpozději do 21. května 2010 
na adresu: 
Městská nemocnice Slavičín
Komenského 1
763 21 Slavičín.
Uzavřenou obálku označte heslem: 
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 
NÁMĚSTEK ŘEDITELE“.

MUDr. Libor Palkovský, 
ředitel Městské nemocnice Slavičín

Obec Lipová 6 000 Kč
Obec Loučka 5 000 Kč
Obec Petrůvka 5 000 Kč
Obec Poteč 5 000 Kč
Obec Rokytnice 6 000 Kč
Obec Rudimov 5 000 Kč
Obec Slopné 20 000 Kč
Obec Štítná nad Vláří 10 000 Kč
Obec Tichov 5 000 Kč
Obec Vlachovice 20 000 Kč
Obec Vlachova Lhota 1 000 Kč
Město Slavičín 764 227 Kč

PRABOS, a. s., Slavičín 200 000 Kč
TVD Technická výroba, a. s. 100 000 Kč
TASTECH Slavičín 10 000 Kč
Belit, s. r. o. 5 000 Kč
Český svaz žen Slavičín 3 000 Kč
Vodo–topo keramika, Pešek
Vladimír 2 000 Kč

SK Slavičín kuželky 1 600 Kč

Fyzické a právnické osoby 321 600 Kč
Pacienti a jejich příbuzní 165 840 Kč 

 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu
na služby Vypracování projektové do-
kumentace pro „Multifunkční kulturní
centrum Slavičín“, za cenu obvyklou ve
výši 198 000 Kč, uchazeči Ing. Zdeněk
Juřík, Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Divnice, doplnění
TI“, za cenu obvyklou ve výši 529 333 Kč vč.
DPH, uchazeči RM GAS, s. r. o., Hvozdná,
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Oprava oplocení
na hřbitově – II. etapa“, za cenu obvyklou
ve výši 80 000 Kč vč. DPH, uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby Vypracování územně plánovací
dokumentace na akci: „Územní plán Slavi-
čín“, za cenu obvyklou ve výši 895 200 Kč,
uchazeči S-PROJEKT PLUS, a. s., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: část 1 – TDI – Zateplení MěÚ Sla-
vičín, za cenu obvyklou ve výši 48 000 Kč,
uchazeči Ing. Zdeněk Juřík, Slavičín a část 
2 – TDI – Zateplení nemocnice Slavičín, za
cenu obvyklou ve výši 54 000 Kč, uchazeči
Ing. Zdeněk Juřík, Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: TDI – Multifunkční kulturní cen-
trum Slavičín, za cenu obvyklou ve výši
196 800 Kč, uchazeči Ing. Zdeněk Juřík,
Slavičín.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Poděkování
Děkujeme všem příznivcům, kteří

v roce 2009 přispěli sponzorskými dary. 
Takto získané prostředky jsou používány 
na splátky pořízených přístrojů, nákup 
drobných rehabilitačních a ošetřovacích 
pomůcek, na drobné opravy nemocnice.

Vážíme si darů o to více, že v roce
2009 byli všichni pod tlakem probíhající 
celosvětové fi nanční krize a i přesto našli 
prostředky pro podporu nemocnice.

Věříme, že i v roce 2010 nám zachováte
svou přízeň.  

MUDr. Libor Palkovský,
ředitel Městské nemocnice Slavičín
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marketu a zastupitelstvo města, nemuselo by
nic závažného bránit tomu, aby byl v podzim-
ních měsících tohoto roku market otevřen.
Zda a nakolik bude tento market „super“,
to ukáže až vlastní provoz. S dalším vývo-
jem této záležitosti samozřejmě veřejnost 
seznámíme. 

Četla jsem na webu města diskuzi ohled-
ně dětských hřišť v místních částech. Budou
se letos budovat?

V dlouhodobém záměru rozvoje města je
i rekonstrukce, příp. výstavba dětských hřišť.
Pokud se týká Slavičína, tak se rekonstrukce
dětských hřišť týkala zejména sídliště Malé
Pole. Zde jsme čerpali fi nanční prostředky
z projektu regenerace panelového sídliště,
dotovaného z Ministerstva pro místní roz-
voj. Věřím, že se i letos podaří získat dotaci,
abychom mohli rekonstrukce na Malém Poli
dokončit. V roce 2010 by měla přijít na řadu
hřiště na sídlišti Vlára, jistě také po etapách.

Pokud se týká místních částí, zabýváme
se jimi samozřejmě také. Pro zastupitelstvo
města je připraven návrh na schválení reali-
zace dětských hřišť v Divnicích a v Hrádku.
Hřiště v Nevšové je zapracováno do projektu,
na který budeme teprve na podzim 2010 žá-
dat o dotaci, s případnou realizací v příštím
roce. Hřiště sestávající vždy z pískoviště,
lavičky, houpaček na pružině a vahadlové
houpačky by tak ještě letos měla vzniknout 
v Divnicích vedle nové buňky na asfaltovém
hřišti a v Hrádku u autobusové zastávky (zde
samozřejmě přibude v důsledku blízkosti
komunikace laťkový plot). Umístění hřišť
bylo schváleno osadními výbory, fi nancová-
ní je navrženo z dodatečných příjmů města.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Při návštěvě hřbitova jsem zjistil, že se
vedle kostela hromadí nějaký materiál. Co
se bude opravovat?

Jedná se o opravu střechy kostela, která
je ve velmi špatném technickém stavu.
Vzhledem ke značné fi nanční náročnosti
je rozčleněna na několik let. Postupně
bude provedena částečná výměna krovů
a vyměněna krytina. První etapa oprav by
měla být zahájena v květnu letošního roku.
Podmínkou je schválení konečného závaz-
ného stanoviska památkářů, neboť kostel sv.
Vojtěcha je zařazen do seznamu národních
kulturních památek. Je nejstarší stavbou ve
Slavičíně. Literatura uvádí založení kostela

Ptají se lidé…
Úvodem si dovolím poznámku k dota-

zům na webu města. Jsem rád, že rubrika
na dotazy je poměrně hojně využívána.
K veřejnosti se tak velmi rychle dostanou
žádané informace (běžný standard je 24
hodin, v mnohých případech i méně).
Nicméně mnohdy jsou dotazy položeny
expresivně, obsahují jména nebo mi na
ně nepřísluší odpovědět. Proto je třeba
chápat, že někdy musím dotaz gramaticky
či redakčně upravit nebo zkrátit, někdy
dokonce nelze z dalších důvodů dotaz
vůbec zveřejnit. Vždy je ale dobré uvést 
e-mail tazatele (e-maily jsou dnes snad
dostatečně anonymní), aby bylo možno
reagovat v případě, že odpověď nezve-
řejníme. Nerad nechávám dotazy bez
odpovědi, ale pokud tazatel neuvede na
sebe kontakt, není ani jiná možnost než
nereagovat. Nicméně s potěšením musím
konstatovat, že v drtivé většině jsou dotazy
velmi slušné a seriózní, za což tazatelům
děkuji. První dnešní dotaz je také uveden
na webu, nicméně odpověď je již čerstvější,
protože čas plyne.

Slavičínským éterem letí zpráva, že
v objektu restaurace Slavičan na sídlišti
Malé Pole bude supermarket, a to Albert.
Je to pravda nebo fáma? Kam pak půjde-
me na pivo?

Všimli jste si, že ve Slavičíně se až tak
často neříká „jedna paní povídala“, ale
spíše že něco „letí slavičínským éterem“,
příp. „letí to Slavičínem?“. Považuji to za
takový místní kolorit. Jinak ale fámy vůbec
nemusí být veselé, umí být také záludné,
ubližující, kruté. Nicméně položená otázka
má daleko blíže pravdě, než fámě.

Jak jsem již uvedl v jedné z odpovědí
na webu, majitel objektu intenzivně jed-
ná s řetězcem, provozujícím síť obchodů
Albert, o podmínkách pronájmu prostor
a pravděpodobnost realizace tohoto zá-
měru se blíží jistotě. K tomu bude ovšem
potřeba přemístit pivnici do přístavby
objektu (o prodeji potřebného pozemku
se rozhodovalo na zastupitelstvu města
dne 28. 4. 2010) a postavit před objektem
dostatečně kapacitní parkoviště. Pokud se
tedy shodne majitel objektu, provozovatel

před rokem 1141. Na první etapu této re-
konstrukce poskytlo Zastupitelstvo města 
Slavičín dar Římskokatolické farnosti 
Slavičín ve formě vytěženého smrkového 
dřeva. To bylo v minulém měsíci brigádníky 
pořezáno a je připraveno pro fi rmu, která 
bude opravu realizovat. 

Bude se letos pokračovat v opravách 
chodníků v sídlišti Malé Pole?

Ano, bude. Jak jsem Vás již několikrát 
informoval, oprava chodníků ve čtvrti 
Malé Pole se realizuje na základě dotačního 
projektu regenerace panelových sídlišť. 
V letošním roce se nám opět podařilo získat 
dotaci na realizaci již 5. etapy. Stejně jako 
v letech 2001, 2002, 2005 a 2009 se jedná 
o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Finanční prostředky budou využity 
na opravu chodníků, budování  parkovišť, 
opravu veřejného osvětlení, doplňování 
zeleně a mobiliáře, zkvalitňování odpa-
dového hospodářství a úpravy dětských 
hřišť. Dokončením páté etapy regenerace 
panelového sídliště by se měl tento projekt 
uzavřít. Stavební práce by měly být prove-
deny v letních měsících letošního roku. 
Převážná část prací bude probíhat zejména 
v části sídliště směrem k ulici Družstevní. 

A co je se supermarketem? 
Nejdříve se omlouvám všem, kterým 

jsem v posledních měsících na tuto otázku 
neodpovídal. Nebylo to proto, že se v přípra-
vě supermarketu ve Slavičíně nic neděje, 
případně, že Vám chci něco tajit. Nechtěl 
jsem se pouze vyjadřovat k něčemu nejas-
nému. V posledních měsících probíhala 
jednání developerské fi rmy o odkoupení 
pozemků pro výstavbu supermarketu od 
soukromých majitelů. Jedná se o pozemky 
u čerpací stanice pohonných hmot v ulici 
Hrádecká. Tyto majetkoprávní vztahy jsou 
již vyřešeny a v současné době zbývá jenom 
odkup pozemků od města. Pokud tento 
záměr zastupitelstvo města schválí, nemělo 
by již nic stát v cestě k jeho realizaci. Jsem 
si vědom toho, že byste uvítali možnost 
nákupu zboží, zejména potravin za nižší 
ceny. Zejména v tomto tak nelehkém období 
hospodářské krize se všemi důsledky, které 
krize přináší. Jistě nás všechny zajímá, kdy 
supermarket bude v našem městě postaven 
a jaký řetězec ho bude provozovat. O tom 
Vás budu postupně informovat. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Dokončení ze str. 1
Projekt je připraven, ale o dotaci budeme

žádat teprve v průběhu několika příštích
měsíců. Případná realizace je tedy možná
nejdříve příští rok.

Na co ale potřeba čekat není, jsou další
bezbariérové úpravy budovy radnice.
Z ministerstva pro místní rozvoj k nám
putuje dotace ve výši 2,518 mil. Kč, což je

pDalší dotace pro Slavičínp
50 % z celkových nákladů na tyto úpravy.
Nejdůležitější částí realizovaného projektu
je vybudování výtahu, který zpřístupní
všechna patra budovy tělesně postiženým
osobám. Samozřejmě také ulehčí přístup
starším lidem, kteří si mnohokrát na absenci
výtahu stěžovali.

Součástí úprav bude také vybudování
bezbariérového WC v přízemí. Veškeré

práce musí probíhat za provozu městského 
úřadu, nicméně realizace stavebních prací 
výrazným způsobem zasáhne do běžné 
denní činnosti na radnici. Bude znamenat 
značné omezení provozu, stěhování kan-
celáří, vytváření detašovaných pracovišť 
a omezování průchodu budovou. 

O omezení činnosti městského úřadu 
budeme samozřejmě v dostatečném před-
stihu informovat.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 
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PoděkováníPrůlomové rozhodnutí soudu v kauze zlínského vodárenství
V závěru minuulého roku jsem Vás

informoval v článkku „Jak to bude letos 
se zimní údrržbou??“ o změnách, které
nám přinesl nový zákon. Teen převedl
povinnost proováděění zimní úúdržby na
vlastníky choodníkůů a komuniikací. Rov-
něž jsme Vás ppožádaali o pomocc při úklidu 
chodníků, a too v rozzsahu, jakoo tomu bylo 
v minulých leetech.. Zimní úddržbu míst-
ních komunikkací aa chodníkůů pro naše
město včetně místnních částí zzajišťovaly
Služby městaa Slavvičína. S ppotěšením
mohu konstatoovat, žže při jejím zzajišťování 
jsme nezaznaamenaali žádné nnedostatky
ani kritické přřipomínky. Z tohoo je zřejmé, 
že pracovnícii SMSS si vzorně plnili své 
pracovní poviinnosti, za což jiim právem 
patří poděkovvání. DDěkuji také Vám, kteří 
jste se zapojilli do úúklidu sněhhu a napo-
mohli zajistit schůddnost chodníků. Jsme
si vědomi skuutečnoosti, že lettošní zima 
nebyla pro naše mměsto tak kkrutá jako 
v jiných městeech Čeeské republliky. Určitě 
si vzpomenemme i naa zimu rokuu 2006, kdy 
se u nás krutoost zimmy projevila mnohem 
výrazněji.  Ing. Pavell Studeník,

mísstostarosta

V červenci minulého roku jsem Vás
v článku „Jsme spokojeni s cenou vodného
a stočného aneb jak se dá vydělávat ve vodá-
renství“ informoval o situaci ve vodárenství
a o vývoji cen vodného a stočného v našem
regionu. Téměř po roce tu máme nové ceny
vodného a stočného. Krize – nekrize, sou-
kromé společnosti lidi nešetří a vesele cenu
vodného a stočného zvyšují. Nejinak je tomu
i v našem zlínském regionu. Vývoj a přehled
současných cen vodného a stočného je uve-
den v přiložené tabulce. 

Možná si vzpomenete na období před
téměř deseti lety, kdy jsme my, zástupci měst 
a obcí působících ve sdružení měst a obcí
mikroregionů Zlínska pod názvem Zlín-
sko – likvidace odpadních vod, s nadšením
přistupovali k řešení pro nás tak závažného
tématu čištění odpadních vod v našich regio-
nech s využitím dotací Evropské unie. Naše
snahy zmařili zástupci obcí a měst bývalého
zlínského okresu. Následovalo rozhodnutí
valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín (VaK Zlín) o prodeji části
podniku a schválení provozního modelu,
převzetí společnosti novým provozovatelem
a personální ovládnutí společnosti VaK Zlín.
Neplatné převzetí dobře fungující společnos-
ti znamenalo mimo jiné i zmaření možnosti
získat dotace pro novou vodárenskou infra-
strukturu pro naše regiony.

V minulých letech probíhala soudní
jednání, která měla rozhodnout o tom, kdo
hájil veřejný zájem a postupoval v souladu
se zákonem a kdo hájil své osobní zájmy
a zákon porušoval. Nedávno jsem uvítal
usnesení Krajského soudu v Brně, který
vyslovil neplatnost usnesení valné hromady
společnosti VaK Zlín. Schválení těchto usne-
sení bylo nezbytnou legislativní podmínkou
pro legální zavedení provozního modelu
s fi rmou Veolia, později KASTILLIA, nyní
Zlínská vodárenská. 

Soud prohlásil usnesení valné hromady
schvalující provozní model za neplatná.
Cituji z usnesení soudu: „Rozhodnutí valné
hromady jako výsledek pokoutného procesu
soud považuje za mimořádně nemravné“.
Soud rovněž prohlásil za neplatné smlouvy
uzavřené mezi Českou spořitelnou a někte-
rými městy a obcemi, které „prodávaly“
akcie VaK Zlín za 160 Kč České spořitelně,
resp. soukromým společnostem, pro které
pracovala. 

V usnesení soudu je mimo jiné uvedeno,
čím vším se soud zabýval, než rozhodnutí
vydal, a je v něm rozklíčováno jednání
České spořitelny, zástupců statutárního
města Zlín působících současně v orgánech
společnosti VaK Zlín, ale i jednání malých
obcí. Soud rovněž do detailu prozkoumal
strukturu fi rem stojících kolem společnosti
Jižní vodárenská. Rozhodnutí soudu je velmi
důležité, protože může být světlem na konci
tunelu. Usnesení soudu a celou argumentaci
soudce najdete na www.vodarenstvi.com
v aktualitách 23. 3. 2010. Na těchto strán-
kách naleznete i další důležité informace

související s tématem vodárenství včetně
vývoje cen vodného a stočného.

Přestože mnozí již tento nelehký boj vzda-
li, můj názor na tuto kauzu se ani po letech
nemění. I když to v našem státě tak vůbec
nevypadá, jsem stále přesvědčen o tom, že
spravedlnost musí zvítězit a lumpárny mají
být potrestány. Alespoň v oblasti vodáren-
ství nám usnesení Krajského soudu v Brně
pod číslem jednacím 9/50 Cm 53/2004-754
k tomu dává naději. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Přehled cen vodného a stočného s pro-
centním srovnáním růstu cen od roku
2005 do roku 2009

SPOLEČNOST 
- PROVOZO VATEL

% 
růst 
za 5 
let

Cena 
vodného 

a stočného 
v r. 2010 Kč/

m3
VaK Chrudim – 
Vodárenská společnost 
Chrudim – ENERGIE AG

49,05 71,70

VaK Zlín – Moravská
vodárenská – VEOLIA 45,09 71,16

VaK Hradec Králové
a Královohradecká
provozní, a.s. – VEOLIA

40,61 67,77

Severomoravské vodárny
a kanalizace – AQUALIA 40,13 57,88

VaK Náchod 40,11 56,87
Severočeské vodárny 
a kanalizace – VEOLIA 39,91 69,65

VaK Vsetín 37,60 59,73

VaK Trutnov 37,07 52,14
Vodárny Kladno –
Mělník a SČV – VEOLIA

y 36,00 69,25

Ostravské vodárny
a kanalizace – ONDEO 35,47 59,43

CHEVAK Cheb 35,13 67,54
VHS Olomouc –
Moravská vodárenská
– VEOLIA

34,25  66,81

Chodské vodárny 34,24 57,12

VaK Kroměříž 34,15 60,10
VaK Prostějov – 
Moravská vodárenská
– VEOLIA

32,62 61,05

Šumperská provozní a. s.
– ONDEO 31,19 62,50

VaK Vyškov 31,11 62,50

VaK Mladá Boleslav 30,13 67,84
VaK Karlovy Vary –
ONDEO 29,81 57,97

VaK Pardubice 29,31 66,40
Pražské vodovody 
a kanalizace – VEOLIA 28,94 56,51

VaK Bruntál – ENERGIE
AC 28,84 64,93

VaK Přerov 28,74 60,00
Vodovody a kanalizace
Plzeň – VEOLIA 26,87 67,11

Slovácké vodárny 26,41 62,04

VaK Břeclav 25,90 67,10

VaK Havlíčkův Brod 24,77 59,73

VaK Jablonné 21,37 58,85

VaK Hodonín 16,84 57,49
Brněnské vodovody
a kanalizace – ONDEO 16,15 57,20

VaK Nymburk 14,78 67,18

Klub vojenské historie
ARMY PARK SLAVIČÍN, o. s.

j

Vás zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ARMY PARKU SLAVIČÍN
(areál bývalých kasáren Sokolovo)

v sobotu 1. května 2010
14.00 – 18.00 hodin
Součástí programu bude
otevření stálé expozice
SPECIÁLNÍ VÝROBA NA VALAŠSKU
otevření stálé expozice
VŠEVOJSKOVÉ MUZEUM
polní tábor ČSLA – ukázky techniky,
výzbroje, výstroje
ukázky KYNOLOGICKÉHO
KLUBU SLAVIČÍN
Airsoft KVH
bojová ukázka spřáteleného KVH

1. května 2010 budou probíhat
vzpomínkové akce u příležitosti 
65. výročí osvobození Slavičína

Uctění památky obětí světových válek, vzpo-
mínková jízda autokolony k pomníkům:

8.30 - pomník rumunských vojáků 
              Rudimov

9.00 - hřbitov Slavičín
10.00 - pomník rumunských vojáků Lipová

- pomník posádky IL – 2 u Loučky
- Národní kulturní památník Ploština
- památník rodiny Valčíků Smolina
- pomník popravených slovenských
  vojáků v Březině u Valašských
  Klobouk

 13.00 - pomník padlých Hrádek
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Svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dne 5. 6. 2010 provede JOGA Luhačovice,
s. r. o., svoz nebezpečného odpadu.
Mimo tento termín mohou občané nebez-
pečný odpad odevzdat zdarma ve sběrném
dvoře Pod Kaštany 50 (areál SMS).

Stanoviště a čas svozu:
Nevšová 
za prodejnou Smíšeného zboží (u kon-
tejnerů), 7.30 – 8.15 hodin,

Slavičín
ulice Luhačovská u mostu, 8.30 – 9.00
hodin,
Zahradní čtvrť v ul. Ševcovská u bývalé
MŠ, 9.05 – 9.25 hodin,
Horní náměstí, 9.30 – 10.15 hodin,
čtvrť Hrubé Pole u křižovatky ulic Mla-
dotická – Hrnčířská, 10.20 – 10.50 hodin,
sídliště Vlára za prodejnou Vlárka, 10.55
– 11.45 hodin,
sídliště Malé Pole v ulici Dlouhá, vedle
křižovatky Dlouhá – Luční, 11.50 – 12.30
hodin,

Hrádek na Vlárské dráze
u hostince  U Zemánků, 12.35 – 13.05
hodin,

 Školní - v domech č. p. 116, 262, 276, 290,
305, 403, 569 – 571, 574
 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy 
Základní školy Vlára, K Hájenkám 354,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
 v ulici Javorová I, Javorová II, Nad 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, Slavičínpro vo-
liče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
 v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční,
 Osvobození - v domech č. p. 41 – 43, 224,
226, 233, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259
– 261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289,
295, 303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471,
531, 532, 534, 535, 591, 624,
 Dlouhá - v domech č. p. 587, 588, 590, 592,
688, 689, 824
 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
 v ulici Družstevní (ve čtvrti Malé Pole),
Okružní,
 Dlouhá - v domech č. p. 625 – 651, 673 –
676, 783 – 786, 888 
 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí

Podle § 15 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů ozna-
muji, že volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční:
 v páttek 288. kkvětnaa 2010 ood 114.0000 hodinn 
ddo 22.000 hooddiin a
v sobbotu 2299. květnna 20100 od 8.0000 hodinn 
ddo 14.000 hooddiin.
Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: 
v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komenské-
ho, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Vrškem,
Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, Trž-
ní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí,
náměstí Mezi Šenky
 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy rad-
nice, Osvobození 25, Slavičín pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
 v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické ná-
břeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Středová, 
 K Hájenkám - v domech č. p. 311 – 318,
322 – 334, 573, 575, 788, 811 – 816, 
 K. Vystrčila - v domech č. p. 320, 321,
352, 391 - 393, 
 Osvobození - v domech č. p. 25, 26, 33,
230, 254,

Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 
Družstevní 76, Slavičín pro voliče, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Hrádek
 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79 pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Divnice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu 
v Nevšové č. p. 95 pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu: 
místní část Slavičín-Nevšová

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republiky).
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování v místnosti pro hlasování 
je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové komise. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Divnice
 před prodejnou Smíšeného zboží
Maňas 13.15 – 13.45 hodin.

Svoz bioodpadu
Jako každým rokem, tak i letos proběhne
svoz bioodpadu (především odpad ze za-
hrad – tráva, listí a posekané větve), a to:
každý sudý týden v pondělí v měsíci červ-
nu, září, říjnu a listopadu ve dnech:
31. 5., 14. 6., 28. 6. 2010,
6. 9., 20. 9. 2010,
4. 10., 18. 10. 2010,
1. 11., 15. 11., 29. 11. 2010.

Tento odpad budou svážet Služby města
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igeli-
tových pytlích, které je možné zakoupit 
na odboru životního prostředí a správy
majetku MěÚ Slavičín, dveře č. 306, za
cenu 10 Kč za kus.

Svoz plastů, kartonů a papíru
V měsíci květnu bude probíhat 
12. 5. svoz papíru (modré pytle), 
19. 5.svoz plastů (žluté pytle) a nápojových 
kartonů (oranžové pytle). 

Miroslav Kužela,
odbor ŽPSM MěÚ Slavičín

DDalšíí upozzoornění:::

Starosta města Slavičín
Vás srdečně zve na 

X. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY 
V NOHEJBALE TROJIC

v sobotu 15. května 2010
na víceúčelovém hřišti u Sokolovny.íceúčelovém hřišti u Sokolovn

Prezentace: ace: : ceezent 7.30 hodin7.37. 0 hod
Zahájhájení: ájení:ní:hZa odin8.00 hod8.00 hod88.0000 h n

Kommentujeje:entujemenm ntuKo ečekr Kosečr Koseseč Petr etr KoKosK ek

Zpestření programu: Tance HIP-HOP,tření programu: Tance HIP-HOní programu: Tance HIamu: TaTance HHprograpí p ance Hamu: Taprogra
orientální a disco při DDM Slavičínntální a disco při DDM Slavičílní a disco při DDM Slsco při DDDMDDMM Sa dií a disí sco při Dntální a disco při DDM Slavi

Občerstvení v areálu.Občerstvení v areálu.vení v aareállučerstvčebč ní vO

Počet týmů je omezen, proto nevá-čet týmů je omezen, proto neváů je omezen, promezenn, pnomezenje oomezenomezetýmů e omezen, oto 
hejte a přihlaste se ještě dnes, abystee a přihlaste se ještě dnes, abysjihlaste se ještě dne

měli možnost vyhrát jednu nost vyhr
z hodnotných cen.h d ý h

Přihlášky:
Městské infocentrum, 

tel. č. 577 342 251, 
nejpozději do 12. května.
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PPodnaapiláá ddívka

Dne 19. 3. 2010 ve 20.30 hod. byla před
budovou mateřské školy na ulici Dlouhá
kontrolována hlídkou OOP Slavičín sku-sku-
pinka mladých osob. U jedné mladdistvé 
dívky byla provedena dechová zkoouška 
s pozitivním výsledkem naměření 0,550 ‰ 
alkoholu v dechu. 

Požití alkoholického nápoje jí umožnil 
její kamarád, se kterým byl tento přesttupek k k 
vyřešen na místě uložením blokové pookutytyty 
ve výši 200 Kč.

ZZloděěji měěddi
V době od 1. 3. do 25. 3. 2010 byl v arreeeáláláluuu 

bývalých vojenských skladů odcizen kleecooovývývý 
hromosvod z měděného lana. Krádežíí bylylyla a
způsobena škoda ve výši asi 240 0000 KčKčKč. 
Pachatelé krádeže – „známé fi rmy“, kteříříří 
byli ve spolupráci s kriminální policiíí zjiš-
těni, dostali za odcizenou měď ve výkkupně 
barevných kovů pouze zlomek ze škkody, 
kterou fakticky způsobili. Za krádež jimm tak 
hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. 

KKrádeež naafftty
V době od 2. 4. do 6. 4. 2010 odcizil

neznámý pachatel bez použití násilí v bý-
valém areálu zemědělského družstva ze
zaparkovaných nákladních automobilů
a pracovních strojů cca 90 litrů motorové
nafty, čímž způsobil jejímu majiteli škodu
ve výši 2 700 Kč.

Podobným způsobem byla nafta z těchto
vozidel odcizena již několikrát a pachatele
se dosud nepodařilo vypátrat. Proto žádáme
občany, kteří by k jejich odhalení mohli
nějakým způsobem přispět, aby o tom polici
informovali. 

Obvodní oddělení policie ČR ve Slavičíně informuje
VVlouppání ddoo kanceeeláře CCharityyy 

jsvv. Voojtěchhaa 
V době od 15.30 hod. dne 29. 3. do 7.00 hod. 

dne 30. 3. 2010 se vloupal neznámý pachatel 
do kanceláře Charity sv Vojtěcha v penziodo kanceláře Charity sv. Vojtěcha v penzio-
nu pro senioryryry... PaPaPachchchatatatelelel p p po vypáčení okna 
odcizil ll přpřpříríríručučučníníní treeezozozor rr s fififi nananančnčnčnínn  částkou 
ve v v výšýšýšii i 131313 2000000 K K Kč,čč  pppísísíseeemnonn ststtii i a fofofotototoapapaparát. 
ChChCharitěě ě svsvsv.. Vojtjtěěchaaa tak bbbylylylaa a jednánímímím N N P 
zpzpzpůsůsůsobena celková á á škškš oda ve výši 1444 2 2 2000000 KKKč.čč  
TaTaTakřkřkřřkakaka ve stejném m m obobobdobí došlo pp pododod bobobnýýýmmm 
způsobobbememem k k k vlouppupánnní ii i do kananancececeláláláří chahaha iriritytyty 
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j p j ,z nějaké dobré vůle nebo pro svoji radost, 
ale především proto, aby z toho měla nějaký 
prospěch. Pokud si spočítáte, že většinou 
předváděcí akce v našem regionu pořádají 
fi rmy se sídlem v Čechách, tak jenom do-
prava na Moravu je přijde na pěkné peníze, 
které si musí nějak vydělat. Rovněž dárky, 
na které Vás lákají, musí z něčeho zaplatit. 
Firma dále musí zaplatit místnost nebo re-
stauraci, kde prezentaci pořádá a stejně tak 
školené pracovníky, kteří Vás mají na koupi 
předváděného zboží nalákat. V poslední 
době je stále více používán při podobných 
akcích trik, že se přednášející zeptá, kdo 
by měl zájem o zakoupení prezentovaného 
výrobku za určitou částku, pak se provede 

losování, kdy je oznámeno právě Vám, že
jste vyhráli a že můžete zboží zakoupit za
ještě výhodnější cenu. Pokud dáte najevo
sebemenší zájem o předváděné zboží, za-
měří se pozornost těchto lidí na Vás, až jim
nakonec podepíšete nějakou smlouvu, kterána

samozřejmě nevýhodná. Pokud si je ještěje 
další prezentaci pozvete domů, kde je Vámk d
boží předáno, nemáte právo od této smlouvyzb
odle občanského zákoníku odstoupit, cožpo

samozřejmě na této smlouvě uvedeno,je 
e vy tomu stejně nevěnujete pozornost,ale
otože si to ani pořádně nepřečtete. Vepr

ětšině případů pak doma v klidu přijdetevě
a to, že zakoupení prezentovaného zbožína
o Vás nebylo zase tak výhodné, protožepr

ysavač, robot, přikrývky nebo jiné častovy
ezentované zboží, za které jste „již sepr

evou“ zaplatili několik tisíc korun, bystesle
běžné prodejně koupili podstatně levněji,v b
okud ještě v horším případě nezjistíte to, žepo
te si koupili předražený „šmejd“. jst

Co dodat na závěr, pokud mně v tom, co 
te si přečetli, dáte za pravdu, je pro Vásjst
ejjednodušší na podobné akce nechodit ne
tyto „chytráky“ vlastními penězi nespon-a t

orovat. Pokud se tam však již rozhodnetezo
jít, zkuste se předtím, než něco podepíšetejít
nebo koupíte, nad tím zamyslet nebo alespoň
se s někým blízkým poradit a tím blízkým
může být i Vám známý policista, protože po-
tom Vám již peníze převážně nikdo nevrátí.

Nprap. Stanislav Kolouch, 
vrchní inspektor OOP Slavičín

Tak jako již několik let, i letos na jaře se
ve dnech 25. a 26.3. konal v místní Orlovně
„Bazárek dětských věcí“, organizovaný
Českým svazem žen ve Slavičíně. 

Po oba dny 15 žen nezištně a obětavě
přijímalo věci donesené k prodeji. Řeknu
vám, že když vám projde rukama 2500 ks
věcí, které máte jednotlivě zapsat, označit 
lístkem, rozložit po stolech a lidmi kupova-
né věci zase nechat projít pokladnou – to
vše za neustálého křiku dětí nakupujících
matek, je to chvályhodná práce. A to nemlu-
vě o neustálém skládání věcí na stolech,
aby byly úhledné (někteří nakupující se
totiž opětovným složením prohlížených
věcí vůbec nenamáhají) a všechny se tam
vešly. Ale já i mé kolegyně to děláme rády.

Většina prodávajících zbylé neprodané
věci nechává přímo na místě a tyto jsou

pak hromadně převezeny na Charitu,
odkud si je potřební lidé mohou zdarma
vzít. Za ty roky, co akce probíhá, jsme se
setkaly s velice kladným hodnocením
jak ze strany prodávajících, tak ze strany
nakupujících lidí. 

Proto nás velice mrzí, že se vždy něko-
lik věcí ztratí – letos jich bylo hodně přes
20. Ano, vidíte správně, lidé jsou schopni
krást i na akci tohoto typu, kde se prodávají
věci pro děti za ceny v řádech desetikorun.
Zklamány jsme pak vždy jak my, co akci
pořádáme, tak i majitelé „zmizelých“ věcí.

Je nám to moc líto, ale letos se opět po-
tvrdilo, že „dobrý skutek má být po zásluze
potrestán…“.

Ing. Michaela Lysáková,
Český svaz žen Slavičín

Dobré skutky by neměly být trestány…

Město Slavičín 
ve spolupráci s VELO-CLUBEM Slavi-
čín a Domem dětí a mládeže Slavičín

pořádají v prostoru cyklostezky 
Slavičín – Nevšová

V. ročník závodu horských kol 
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP 2010
dne 23. května 2010 – neděle
 Závod je přístupný pro všechny věkové
kategorie od předškoláků (hoši, dívky) až
po muže a ženy.
Čas prezentace: 11.30 – 13.00 hodin
Místo prezentace: Pivečkův lesopark
 Startovné: děti do 15 let 30 Kč, od
15 let 50 Kč
Start první kategorie: 13.30 hodin
Povinné použití cyklistických přileb.
Každý závodník obdrží občerstvení.
Pro diváky je zajištěn prodej občerst-
vení, hudba.

Kontakt: Ing. Stanislav Petrů, Dlouhá 636,
Slavičín, tel.: 577 341 693 domů, mobil
603 899 152.

Akce je podpořena z Fondu mládeže
a sportu Zlínského kraje. Tento projekt 
je spolufi nancován Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.
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Ohlédnutí za dosud největší akcí tohoto
roku – 10. ročníkem Slavičínského Šikuly.

Na jiném místě tohoto měsíčníku najde-
te pohled našeho externího pracovníka,
vedoucího zájmového kroužku modelářů
našeho zařízení, a to na uplynulých 10 let 
činnosti. Za tak dlouhou dobu prošla
zájmovými kroužky spousta modelářů.
U některých zájem časem opadl, někteří,
kteří k modelařině přičichli, jsou věrni do
dneška. Mezi těmito je hrstka těch, kteří
zhruba jako 10letí kluci začínali, pokračo-
vali, zůstali věrni a pokračují, a to nejen
jako řadoví modeláři, ale posunuli se časem
do role instruktorů až potencionálních
vedoucích. Tito kluci dobře ví, že koníček
časem vyroste do „koně“. Navíc si tito kluci
uvědomili, že úspěchy nespadly z nebe. Že
se stejně jako ve škole musely někde položit 
pevné základy, a že tyto základy jim někdo
dal. Ten někdo je vedl, učil rozvíjet jejich
koníček, lásku k modelařině, vybaven
trpělivostí, stejně tak jako kvalitními zku-
šenostmi, praxí i teoretickými znalostmi.

A tak když v neděli 28. 3. 2010 okolo
poledne končil vyhodnocením 10. ročník
Slavičínského Šikuly, přišlo překvapení.
A velmi příjemné a zasloužené. Kluci –

mazáci ocenili své vedoucí – Tomáše Hájka
a Martina Procházku za to, že je trpělivě
vedli, učili, stali se jim kamarády; že se
nedívali na hodinky, protože podle smlouvy
kroužek končí, ale věnovali jim daleko víc
času, a to i prostřednictvím víkendových
soutěží a přehlídek. Kromě dárkového ba-
líčku dostali Tomáš s Martinem nádhernou,
ručně vyrobenou, zhruba 30 cm vysokou
fi gurku modeláře. Ti, co byli v sále, tleskali.
V Tomových a Martinových očích se zračilo
příjemné překvapení a nádherný pocit, který
si, stejně tak jako ručně vyrobenou fi gurku,
nikde nekoupíte. Ta fi gurka má vysokou
cenu spojenou s pocitem, který je rovněž
k nezaplacení. Je to dar od srdíčka k srdíčku.

My dvě s Míšou jsme to klukům moc
přály. Je nádherné, když zasloužené podě-
kování proběhne nečekaně. Bylo spojeno
s obrovskou úctou kluků ke svým vedoucím
a u této úcty se ještě zastavím, protože To-
máše a Martina si nejen naši kluci, ale i my
v DDM Slavičín, nesmírně vážíme.

U příležitosti 10. ročníku Slavičínského
Šikuly je na místě poděkovat dále městu
Slavičín za pochopení a pomoc pro tuto akti-
vitu. Poděkování patří i ZUŠ Slavičín, dětem
a jejímu vedení za pomoc prostřednictvím
tématických suvenýrů. 

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Vážení čtenáři, letošní soutěžní výstava,
která se uskutečnila poslední březnový
víkend, byla již desátá v pořadí, a proto mi
dovolte malé ohlédnutí zpět.

Na začátku nás bylo pár modelářů, kteří
jen hledali kousek místa pro provozování
své záliby. A tak jsme oslovili paní ředitelku
Domu dětí s prosbou o pronájem klubovny.
Místo toho nám paní ředitelka nabídla ve-
dení modelářského kroužku, z čehož jsme
měli trošku obavy. Přece jen je něco jiného
modelařit si pro sebe a vést k tomu někoho
jiného a předávat svoje skromné zkušenos-
ti. Tyto obavy však velmi rychle pominuly
díky nadšení a šikovnosti našich prvních
„žáků“, dnešních instruktorů a snad i bu-
doucích vedoucích. Jejich šikovnost nás
přivedla na myšlenku uspořádat na konci
školního roku výstavku modelů, které
během tohoto období vznikly. A nebylo
jich málo. Velká klubovna Domu dětí, kde
tato první výstava proběhla, byla zaplněna
a množství návštěvníků zcela předčilo naše
očekávání. Povzbuzeni úspěchem jsme ve
vedení kroužku pokračovali a navíc jsme
začali jezdit na soutěže pořádané jinými
kluby. A při vší skromnosti mohu říci, že
jsme nikdy a odnikud nepřijeli s prázdnou.
Během velmi krátké doby si kluci vyslou-
žili respekt a uznání ostatních modelářů
i jejich vedoucích. Všichni chtěli vědět,
odkud ti šikovní modeláři vlastně jsou.
A tak s přibližujícím se koncem dalšího
školního roku bylo jasné, že Dům dětí už
stačit nebude. Na pomoc nám vyšli vstříc
provozovatelé restaurace Záložna s nabíd-
kou bezplatného zapůjčení velkého sálu.

No a další rok už ani kapacita této místnosti
nedostačovala a nabídka přišla z infocentra
města Slavičín na využití sálu na Sokolovně,
kde jsme dodnes.

Myslím si, že za těch deset roků mohu
srovnávat tu naši soutěž s ostatními. I když je
účast vystavovatelů i návštěvníků kolísavá,
vždycky byla na velmi dobré úrovni. Také
počet nových modelářů je každý rok velmi
dobrý. V době, kdy počítačové hry tvoří
obrovskou konkurenci trpělivé a relativně
pomalé „modelařině“, jsem za tuto skuteč-
nost velmi rád. Mám opravdovou radost, že
je v našem městě a jeho okolí pořád hodně
šikovných a trpělivých dětí, kteří se chtějí
této činnosti věnovat. Věřte mi, že všude
tomu tak není.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se ja-
koukoli měrou podíleli na realizaci našich

výstav. Bez modelářů a jejich výrobků by 
se nebylo na co dívat. Bez diváků by zas 
nebyl důvod vystavovat. 

Nebýt sponzorů, především podpory 
a pochopení ze strany města Slavičína a je-
jich štědrosti bychom nemohli tuto výstavu 
vůbec pořádat, nemohli bychom udílet ceny 
a podporovat tak v dětech jejich zájem. 
Zvláštní poděkování si zaslouží pracovnice 
Domu dětí, neboť nebýt jejich vstřícnosti 
a pomoci, vůbec bychom neexistovali.

Na závěr mi prosím dovolte, pozvat Vás 
na již třetí ročník národního setkání mode-
lářů žáků, které se bude konat 12. června 
tohoto roku v Luhačovicích. 

Za celý přípravný a realizační tým dě-
kuje a zdraví Vás vedoucí modelářského 
kroužku 

Tomáš Hájek

K dubnu patřily Velikonoce a k nim i tra-
diční soutěž „O nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“. Nejlepší „fešáci“ byli 8. dubna 
odpoledne v DDM odměněni. 

A jak prožily děti spolu s námi veli-
konoční prázdniny? 25 se jich 1. 4. 2010 
podívalo na Alenku v říši divů – 3D v Apple 
cinema ve Zlíně a 48 dětí využilo možnosti 
vyřádit se v Galaxii, rodinném zábavním 
parku ve Zlíně.

KKuk ddo kvvěěttna
V rámci Dne Země budeme 7. 5. 2010 

čistit a uklízet lesík nad sídlištěm Malé Pole
 Ve spolupráci s Klubem českých 

turistů Slavičín připravujeme 3. ročník 
Běhu naděje na neděli 30. 5. 2010 (bližší 
informace najdete na plakátech, které 
budou včas distribuovány)
13. 5. 2010 se uskuteční ve spoluprá-

ci s TJ Sokol Slavičín rekreační akce pro 
rodinné týmy Mámo, táto, budeme si hrát
19. 5. 2010 se uskuteční ve spolupráci 

s místní knihovnou již 5. ročník Literárně 
historických toulek Slavičínem

V tomto měsíci se samozřejmě budeme 
dále věnovat přípravám na námi nabízené 
letní aktivity.

PaedDr. Zdena Odehnalová, 
Michaela Štefaníková 

Slavičínský Šikula 2010
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Společný projekt devíti středních škol
v rámci Zlínského kraje v OP VK oblast 
3.2 „Další vzdělávání pro Vás“ byl přijat 
a schválen k realizaci ve výši 5 707 859,81 Kč.
Schválený projekt je znovu odrazem vysoké
efektivity naší školy v získávání mimoroz-
počtových zdrojů a také jejího silného posta-
vení mezi středními školami Zlínského kraje
(jako jediné gymnázium ve ZK je součástí
tohoto projektu). Cílem projektu je posílení
role místních center celoživotního vzdělává-
ní ve ZK s využitím stávajícího materiálně
technického a personálního vybavení. 

íDDalší předdkklládané projekkty kke sschvállenní
Gymnázium pokračuje intenzivně ve

zpracování dalších projektů, které výrazně
zlepšují podmínky ke vzdělávání na škole,
jedná se o projekty do: 

Nadace ČEZ „Oranžové schody“ – gymná-
zium by tímto projektem zajistilo komplexní
bezbariérový přístup a pohyb po budově
školy  (cca 500 000 Kč)

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost –
Inovace ŠVP v humanitních předmětech se
týká projektového vyučování  a projektové
práce studentů na vyšším stupni osmiletého
a čtyřletého gymnázia (cca 1 mil. Kč).

Mgr. Josef Maryáš

ZZávěrrečnéé ssetkáníí Projektuu CComenniuus 
22010

V březnu zavítalo devatenáct studentů
Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně do
naší partnerské školy Graf Friedrich Schule
v Německu v malém městečku Diepholz. 

Naši studenti zde měli mimo jiné mož-
nost poznat partnerskou instituci, krásné
okolí školy, místní významná místa a po-
kračovat v projektových aktivitách projektu
Comenius News –mezinárodní spolupráce
škol, na kterém se podílejí také anglická
Highschool z Bexhillu, francouzská škola
Lycée Jean Moulin, italská škola z Castella-
mare di Stabia a naše škola (toto pracovní
setkání projektu Comenius bylo podpořeno
z grantu v rámci programu Celoživotního
učení – Socrates).

Všichni jsme se setkali ve dnech 12. 3.
– 20. 3. 2010 v Diepholzu, kde nám byl při-
praven bohatý program od práce na projektu
až po návštěvu okolních měst jako Brémy,
severomořského přístavu Bremerhaven,
Osnabrücku a nedalekého Cloppenburgu.
Tento rok naši žáci taktéž pobývali v ro-
dinách, každý sám individuálně, což je
výborné pro poznání zvyků a tradic dané
země, ochutnání výborné německé kuchyně,
v neposlední řadě především pro komunikaci
ať už v německém nebo v anglickém jazyce.
Těší nás, že o naši spolupráci zahraniční
partneři mají zájem a chtějí, aby i po skon-
čení projektu naše výměnné pobyty nadále

pokračovaly. Už v květnu uvítá naše škola
partnery z Francie a v červnu připravujeme
ve Slavičíně návštěvu německých studentů.

Mgr. Dana Račáková

AAktiviity sttuuddentů GGGJP Sllaviičínn
 Dne 18. března proběhla mezinárodní

matematická soutěž Klokan 2010. V jednot-
livých kategoriích zvítězili tito studenti: 

Benjamín – Marie Králiková z primy,
Kadet – Michaela Helísková z kvarty, Junior
– Martin Floreš z kvinty, Student – Zuzana
Skrášková z oktávy.
 Dne 31. března proběhlo okresní kolo
SOČ na SOŠ v Divnicích. Naši školu repre-
zentovali Veronika Hůlová v oboru biologie,
Kateřina Sojová v oboru zdravotnictví, Mar-
tin Sukaný v oboru pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času,
Irena Diatelová v oboru historie, Miroslava
Gajdošíková v oboru fi lozofi e, politologie
a ostatní humanitní a společenskovědní
obory a Petr Zvoníček v oboru informatika.
Všechny práce těchto studentů postupují do
kola krajského, konaného na Gymnáziu J. A.
Komenského v Uherském Brodě 30. dubna.
Všem studentům blahopřejeme a děkujeme
za reprezentaci školy.
Na ekologickou exkurzi do nedalekého
Hostětína se vydala skupinka seminaristů
biologie dne 29. března.
V okresní kole fyzikální olympiády kona-
né 31. března na SZŠ Zlín se v kategorii F
umístil na pěkném 3. místě Matouš Jemelka
z tercie a na 9. místě v kategorii E Zdeněk
Machů z kvarty.
Na okresním kole biologické olympiády
v kategorii C nás reprezentovali studenti Mi-
chaela Helísková a Martin Olejník z kvarty.
Ze 48 účastníků obsadila Michaela 6. místo
a Martin 15. místo. Olympiáda se konala dne

13. dubna na Gymnáziu T. G. M. ve Zlíně. 
Ve dnech 22., 23. a 26. dubna proběhly 
na gymnáziu přijímací zkoušky do prvních 
ročníků.
Vynikajícího úspěchu dosáhly žákyně 
primy, které se zúčastnily 7. dubna matema-
tické olympiády ve Zlíně. Ze 40 účastníků 
se v kategorii Z6 na 4. místě umístila Marie 
Králiková, na 5. místě Michaela Kostková 
a Kamila Nováková na 9. místě. Eliška 
Hercová z tercie skončila na 7. místě ze 47 
účastníků v kategorii Z8.
Během měsíce dubna navštívily slavičín-
skou knihovnu třídy kvarta a G-3, pro něž 
byly připraveny besedy o W. Shakespearovi.
 Dne 13. dubna proběhla na naší škole 
písemná maturitní zkouška ve třídách G-4 
a oktávě.
„Rebelové v hudbě“ – tak se jmenoval 
hudebně-diskusní pořad Zbyňka Horvátha. 
Byla to hodinová exkurze do světa umělecké 
revolty, která mapovala tvorbu a životní 
osudy F. Gellnera, K. Kryla, B. Okudžavy, 
B. Dylana a dalších. Koncert se konal dne 
13. dubna ve slavičínské Sokolovně.
Dne 8. dubna za účasti zástupců Cer-
matu měli studenti možnost zkusit si testy 
nové státní maturity z jazyka českého a an-
glického.   

Bc. Marie Stejskalová

Dne 144. kvvětna 20010 se buudde konat 
tradiční kuulturní akcee Majáles poořřádaná 
studenty GGymmnázia Jaana Pivečkkyy Slavi-
čín. Letoss si studenti přichystali kkrátký
dopolední program pplný herr ppro děti
předškolnního věku naa Hornímm nnááměstí, 
od 9.30 doo 10.30 hodinn. Širokáá veřřejnost 
a předevšíím dděti jsou vítány!

Studenti gymnázia s paní Mgr. Urbanovou v Brémách 

Gymnázium Jana PivečkyGG

Pozvánka na Majáles
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Dne 31. března 2010 se na Střední od-
borné škole Slavičín již poosmé konala pře-
hlídka prací okresního kola Středoškolské
odborné činnosti. Stejně jako v minulých
letech, tak i letos je generálním partnerem
této soutěže Česká spořitelna, a. s. 

Přehlídky se zúčastnilo 39 prací v 10
oborech, školy zlínského okresu reprezen-
tovalo tentokrát 69 žáků. Práce umístěné
na prvních třech místech postupují do
krajského kola, které se konalo 30. 4. 2010
na Gymnáziu J. A. K. v Uherském Brodě.
A jaké jsou výsledky?
V oboru 04 Biologie zvítězila Veronika
Hůlová z Gymnázia J. Pivečky Slavičín
s prací Exotická rostlina Aloe Vera. 
 V oboru 06 Zdravotnictví obsadily
1. místo Marie Trčková a Veronika Zubková
ze SOŠ Slavičín s prací Anorexie, bulimie;
na 2. místě se umístila Kateřina Sojová
z Gymnázia J. Pivečky Slavičín s prací
Onemocnění zubů a dutiny ústní, tech-
nologie zubních kartáčků a 3. místo patří
Barboře Pechancové a Leoně Konečné ze
SOŠ Slavičín s prací Farmakologie.
V oboru 08 Ochrana životního prostředí
zvítězila Markéta Drgová ze SPŠ Otroko-
vice s prací Pasivní domy, druhé místo
obsadily Simona Červená a Aneta Krátká
z OA T. Bati Zlín s prací Ekologické výrob-
ky – inspirace přírodou a 3. místo získala
Veronika Kratochvílová ze SPŠ Otrokovice
s prací Domy kryté zemí.
Obor 09 Strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design ovládla domácí SOŠ

Slavičín – 1. místo patří Václavu Šimoníko-
vi a Lukáši Vaculčíkovi s Kovovou postelí
a 2. místo Michalu Hořákovi a Danielu
Horečnému s Modelem pušky. 
V oboru 12 Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie zvítězily studentky
OA T. Bati Zlín Adéla Kozubíková, Zuzana
Šumlanská a Petra Buršová s prací Facebook
a využití ve výuce, na 2. místě se umístil
Zbyněk Lichka ze SOŠ Slavičín s prací Svět 
moderních technologií a na 3. místě Marie
Lysoňková z OA T. Bati Zlín s prací Egypt.
V oboru 13 Ekonomika a řízení patří po-
stupová místa studentkám SOŠ Luhačovice
Marii Jálové, Adéle Trubelíkové a Gabriele
Spáčilovés prací Dopady hospodářské krize
na Českou republiku, druhé a třetí postupové
místo patří studentkám OA T. Bati Zlín –
jmenovitě Petře Maňákové a Janě Chovan-
cové s prací Podnikatelský záměr – Taneční
školička pro děti předškolního věku s. r. o.
a Karolíně Strouhalové, Darině Zapletalové
a Martině Rábelové s prací Fair Trade.
V oboru 14 Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času
zvítězili Nikola Macková, Nina Apolena
Křemenová a Pavel Svoboda z Gymnázia
Lesní čtvrť Zlín s prací Vztah mladých lidí
k psychiatrii a psychiatrickým léčebnám,
2. místo získal Martin Sukaný z Gymnázia
J. Pivečky Slavičín s prací Organizace zážit-
kových kurzů pro mládež. 
V oboru 15 Teorie kultury, umění a umě-
lecké tvorby se na 1. místě umístila studentka
Gymnázia Lesní čtvrť Zlín Regina Vítková

s prací Svět parfémů a Nejslavnější parfémy 
19. a 20. století. 
V oboru 16 Historie se na prvním místě 
umístila studentka Gymnázia J. Pivečky 
Slavičín Irena Diatelová s prací Rudimov-
sko a dům č. p. 36; na 2. místě Zuzana 
Grigerichová z Gymnázia Lesní čtvrť 
Zlín s prací Sidonie, sklářská kolonie a na 
3.  místě Michaela Windischová z gymná-
zia Slavičín s prací Hrdelní právo a sama 
tortura města Bojkovice. 
V soutěžní kategorii 17 Filozofi e, po-
litologie a ostatní humanitní a společen-
skovědní obory zvítězila Miroslava Gaj-
došíková z Gymnázia J. Pivečky Slavičín 
s prací Jan Pivečka a Nadace Jana Pivečky, 
2. místo patřilo studentům OA T. Bati Zlín 
Filipu Malinovi a Michalu Knotovi s prací 
Lidové zvyky v Bílovicích.
V poslední kategorii 18 Informatika 
zvítězil Petr Zvoníček z gymnázia Slavičín 
s prací Bezpečnost platebních karet.

Všem postupujícím gratuluji a přeji 
hodně úspěchů při reprezentaci škol v kraj-
ském kole. Ostatním soutěžícím bych chtěl 
poděkovat za účast a reprezentaci v okres-
ním kole soutěže. Děkuji také pedagogům 
ze všech již zmiňovaných škol za účast 
v komisích a spravedlivé hodnocení prací. 

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

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

Ing. Michal Horalík,
koordinátor okresního kola soutěže SOČ

ich žáků v krajských kolechÚÚspěcchy nnaaššich žákků v krrajsskýýcch kolecch 
ýsooutěěží oddbboornýchh doveddnoostíí

SOŠ Slavičín, díky velmi dobré vybave-
nosti pro výuku strojírenských předmětů,
byla stejně jako loni pořadatelem Krajského
kola soutěže odborných dovedností žáků
oboru Obráběč kovů ve Zlínském kraji. Dne
23. března se ho zúčastnilo celkem 14 žáků
ze sedmi škol Zlínského kraje.

Naši třeťáci František Fojtík a Martin
Tupý soutěž zcela ovládli a obsadili skvělá
první dvě místa! Úkolem soutěžících bylo:

1. složit test z teoretické části,
2. vyrobit na soustruhu součástku podle

předepsaných rozměrů dle výkresu,
3. na frézce vyrobit držák dle výkresu, 
4. přesně pojmenovat a vysvětlit účel

a použití pěti vylosovaných předmětů ze
strojírenské praxe.

Žáci, kteří se umístili na 1., 2., a 3. mís-
tě, mají možnost účastnit se za odměnu
zahraniční stáže. Všichni soutěžící také
obdrželi hodnotné věcné ceny. Podobným
způsobem pak probíhaly soutěže dalších
učebních oborů.

Dne 14. dubna se žáci 3. ročníku oboru
Elektrikář zúčastnili Krajského kola soutě-
že odborných dovedností, které se konalo

na ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Stejně jako
v předchozí soutěži obráběčů i zde naši žáci
zabodovali a Karel Vítek s Alešem Zvonkem
obsadili vynikající 1. a 3. místo. To vše v kon-
kurenci šesti škol Zlínského kraje. 

Dne 7. dubna proběhlo krajské kolo
soutěže odborných dovedností také pro
obor Automechanik. Soutěž se konala na
SOŠ technické v Uherském Hradišti. Žáci
vypracovali teoretický test a předvedli své
praktické dovednosti a odborné znalosti.
V této soutěži se našim třeťákům dařilo už
méně, celkově obsadili 7. a 14. místo. 

Téhož dne proběhlo i krajské kolo Vě-
domostní olympiády Cechu topenářů a in-
stalatérů ČR, které se uskutečnilo ve fi rmě
GRUNDFOS v Olomouci. V konkurenci
osmi škol (soutěžilo celkem 16 žáků) se naši
instalatéři umístili na 5. a 6. místě.

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

Mgr. Jana Kubíčková

I vy ppomáhhááte!!!
V rámci přípravy na budoucí povolání

žáků studijního oboru Sociální péče – so-
ciálně-správní činnost probíhají na SOŠ

Slavičín sbírkové aktivity zaměřené na 
pomoc vybraným skupinám dětí, mládeže 
i dospělých. Akce probíhají v předem sta-
novených termínech prakticky po celý rok. 

V souvislosti s těmito aktivitami patří 
velké poděkování všem našim občanům, 
kteří pravidelně přispívají formou fi nanční 
podpory výše zmíněným zranitelným sku-
pinám a podílejí se tak na zkvalitnění života 
těchto v mnoha směrech handicapovaných 
lidí. A o které charitativní akce se vlastně 
jednalo? Kvůli jejich četnosti uvádíme 
stručný přehled:

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY – sbírka 
zaměřená na pomoc nevidomým a slabo-
zrakým

PROJEKT ŠANCE – podporuje činnost 
Domu Šance a terapeutickou dílnu pro 
potřebné skupiny

FOND SIDUS – pomoc pro onkologicky 
nemocné děti v Motole v Praze a ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci

PÍŠŤALKA – podpora handicapovaných 
dětí

SLUNÍČKOVÝ DEN – pomoc opuštěným 
dětem a náhradním rodinám

SVÁTEK S EMILEM – pomoc handicapo-
vaným dětem, a to ve sportovní a výchovně-
vzdělávací oblasti

ČERVENÁ STUŽKA – pomoc nevyléči-
telně nemocným HIV a AIDS

Mgr. Jitka Majcová, koordinátorka akcí

Střední odborná škola Slavičín
ÚÚÚ ě h šš

SSSS

32. ročník SOČ – okresní kolo na SOŠ Slavičín
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PPrvníí měssíícc provooozu vee ŠICC

Naše školní informační centrum má za
sebou měsíc aktivní činnosti a už teď je
co hodnotit. Z celkového počtu 265 žáků
v budově 2. stupně jich pravidelně navště-
vuje ŠIC asi 150, převážně z 5. – 8. ročníku.
Denně využije služeb a nabídek centra přes
50 z nich. Největší zájem mají o bezplatný
přístup na internet pro vyhledávání infor-
mací do výuky, tisk zpracovaných projektů
a referátů, dále pak o kopírování článků
z encyklopedií. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout ani na časté půjčování knih,
a to hlavně knižních „hitů“, jako jsou Harry
Potter, Letopisy Narnie, Stmívání, Nový
měsíc, Rozbřesk a nové encyklopedie. 

Na každý měsíc je v našem centru při-
pravena nějaká zajímavá akce nebo soutěž.
V dubnu jsme vyhlásili anketu s názvem
„Strom moudrosti“. V květnu se zapojíme
do celorepublikového projektu „Celé Čes-
ko čte dětem“ podobnou akcí „Slavičín
čte dětem“, kdy známé osobnosti našeho
města budou našim žákům předčítat ze své
oblíbené knihy. Na červen k nám přijala
pozvání známá spisovatelka pro mládež
Ivona Březinová. Takže je se na co těšit!

Chcete-li se dozvědět více, navštivte
www.zsslavicin.cz/ Projekty EU. 

Mgr. Hana Majeriková,
Mgr. Adriana Maňasová

MMáme se ččíím chluuubit 

Letošní výstava výtvarných prací žáků
ZŠ Vlára, která se koná díky podpoře města
Slavičín, je trošku jiná, výjimečná. Poprvé je
její součástí vyhodnocení výtvarné soutěže,
kterou jsme uspořádali pro naše žáky i žáky
okolních škol. 

K tématu Kamarádství vznikly skutečně
zajímavé a originální výtvarné práce. Na
výstavě si můžete prohlédnout nejen ty
vítězné, ale i mnohé další.

Věříme, že vás osloví i působivá díla a díl-
ka žáků naší školy, která vznikala v průběhu
celého roku a jsou pevným důkazem toho,
jak šikovné děti v naší škole máme a že je
čím se chlubit.  Mgr. Iva Šmotková

PPozneej naššee městooo

Všichni šesťáci ZŠ Vlára zažili 8. dubna
neobyčejné čtvrteční dopoledne zalité
jarním sluníčkem. S batůžky na zádech
a spokojenými úsměvy putovali po předem
naplánovaných trasách křížem krážem Sla-
vičínem. Dostali se na místa běžně dostupná
– do Nadace Jana Pivečky, do infocentra,
na radnici, na Záložnu, ale i na místa, kam
se běžní Slavičané jen tak nedostanou – do
sklepení místního zámku nebo do zvonice
kostelní věže. Všude si vyslechli poutavé
vyprávění o daném místě či instituci a do-

zvěděli se spoustu nových
informací. Zároveň se
snažili zjistit odpovědi
na soutěžní otázky, neboť
nejlepším skupinám byla
přislíbena sladká odmě-
na. Příjemnou tečkou za
naším putováním byla pre-
zentace fotek ve školním
kinosále nazvaná Slavičín
v proměnách času.

Touto cestou bychom 
rádi ještě jednou poděko-

vali za vstřícnost a spolupráci Mgr. Boženě
Filákové, Marii Studeníkové, Anně Poláš-
kové, Bc. Luďku Latinákovi, P. Mgr. Miro-
slavu Strnadovi, Stanislavu Blahovi a Petru
Münsterovi. Mgr. Leona Turčinková

ZZlatý Ámooss 
Při příležitosti Dne učitelů připravil

žákovský parlament tradiční anketu Zlatý
Ámos. Jedná se o „vysvědčení učitelům“,
které jim udělují žáci druhého stupně. Ti
mohou oznámkovat až pět učitelů podle
běžné školní stupnice. „Předměty“, které
se posuzují, jsou ale trochu jiné – respekt 
a autorita u žáků, spravedlivost a pocho-
pení při hodnocení, dovednost zaujmout 
a naučit, smysl pro humor a nadhled.
Anketa ukázala, že žáci mají své učitele
rádi a dokáží je ocenit, a tak byl letošní
souboj velice vyrovnaný. Na třetím místě se
umístila paní učitelka Adriana Maňasová,
druhé místo obsadila paní učitelka Hana
Vyoralová a s největším počtem hlasů se
pro tento školní rok Zlatým Ámosem stala
Jana Hrnčiříková. Poděkovali jsme všem
učitelům za trpělivost a popřáli jim hodně
elánu a pevné nervy. 

Barbora Fojtíková,
předsedkyně žákovského parlamentu

Základní škola Slavičín-Vlára

Slavičínský Jerevan se probouzí k životu 

Dne 13.. 5. 22010 se na I. stuuppnni ZŠ
Slavičíín Vláraa uskuteččnní 

Den
předškoláčků

Budouucí prrváčci uu nás strávví jedno 
školní doopoleedne see vším vvšuuddy. Za 
pomoci starších spolužáků see bbudou 
opravdověě učiit, zažijí ppředškolláččkkovské 
známkování, obdrží dobrou svvaačinku 
a vyzkouší si i přestáávkové sskootačení. 
„Předškolláčcii, tak nezzapomeňňtee aa přijď-
te! Těší sse naa Vás budoucí ssppolužáci 
i paní uččitelkky I. stuupně ZŠŠ SSlaavičín 
Vlára.“

Navázat na dlouholetou tradici futsalu
ve Slavičíně bude chtít nově zvolený výbor
SK Jerevan Slavičín. Mužstvo Jerevanu se
chce totiž přihlásit do Zlínského krajského
přeboru ve FIFA futsalu a po jednání s před-
sedou Zlínského futsalového štábu panem
Foukalem se pro Jerevan naskýtá šance
působit dokonce v nejvyšší krajské soutěži.
Většina turnajů se hraje ve sportovních
halách ve Val. Meziříčí, Rožnově a v Zubří
a zkrátka by nepřišli ani slavičínští fanoušci.
Staronovým trenérem týmu je Oldřich Majc,
kterému bude pomáhat Jindřich Divila.
Do zdárného konce se podařilo dotáhnout 
i jednání se slavičínskými sportovními
kluby a Jerevan tak opět našel místo v této
organizaci a především získal podmínky

pro trénování ve slavičínské sportovní hale.
Kádr týmu se bude opírat o zkušené futsa-

lové hráče Jerevanu v minulosti – M. Botha,
R. Tyla a F. Macka, ke kterým se připojí mladí
talentovaní hráči z okolí Slavičína. 

Poslední utkání odehráli Slavičané
v srpnu loňského roku proti belgickému
týmu Di Meglio Hensies ve slavičínské
sportovní hale. Začátek sezóny Jerevanu je
naplánován na konec října, mezitím bude
Jerevan trénovat v místní hale a bude navíc
v červenci obhajovat dvojnásobné vítězství
na největším moravském turnaji v malé
kopané v Hluku pod názvem Teiko cup.
Více o dění v klubu najdete na jeho webu
www.jerevanslavicin.cz. 

Výkonný výbor SK Jerevan Slavičín

Ve dnech 20. – 21. 3. 2010 proběhly
přebory Zlínského kraje kuželkářů – jed-
notlivců. Této soutěže se zúčastnili také
zástupci našeho Kuželkářského klubu
Slavičín. V kategorii mužů se umístil
Ing. Karel Ivaniš na krásném třetím místě
s postupem na mistrovství ČR, které
proběhne 1. – 2. 5. 2010 v České Třebové.

V juniorské kategorii obsadil Libor Pe-
kárek ml. taktéž třetí místo, čímž si zajistil
účast na mistrovství ČR 8. – 9. 5. 2010
ve Valašském Meziříčí. Oběma hráčům
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
na celorepublikové úrovni!

www.kkslavicin.cz
Mgr. Aleš Ptáček

Úspěchy slavičínských
kuželkářů
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Velikonoční turnaj vyhrálo mužstvo Vláry

29. ročník Běhu vítězství ve Slavičíně v zámeckém parku

Mistrovská utkání FC TVD
Muži A MSFL 
Ne  2. 5. Jihlava 10.15
Ne  16. 5. Frýdek-Místek 10.15
Ne  30. 5. Zábřeh 10.15

Muži B 1.B
Ne  9. 5. Vizovice 10.15
Ne  23. 5. Holešov 10.15

Dorost KS
So   8. 5. Štítná 10.00
So   22. 5. Vizovice 10.00

Žáci KS
So   1. 5. Štítná 9.30, 11.15
So   15. 5. Juřinka 9.30, 11.15
So   29. 5. Holešov 9.30, 11.15

Přípravka KS
Po   3. 5. Uh. Brod 16.00
Po   17. 5. Val. Klobouky 16.00
Po   31. 5. Kunovice 16.00    

0

15

Do VI. ročníku tradičního halového
fotbalového turnaje hráčů nad 35 let na-
stoupila šestice týmů. Nakonec se hrálo
stejným systémem jako v letech předešlých,
ve dvou skupinách, kdy první dvě nejlepší
mužstva postoupila do semifi nálových
bojů. Z nich se pak poražené týmy utkaly
o 3. místo, vítězové odehráli fi nálový duel.

Úvod turnaje obstaral souboj pořádající
Vláry s mužstvem obhájce prvenství ze
Zahradní. Duel skončil zaslouženou remí-
zou 1:1. V dalším utkání Hugoni zvítězili
nad posílenou Elvou, za kterou nastoupil

i bývalý divizní kanonýr Jožka Hořák. Vlára
si ve svém druhém vystoupení poradila po
dramatickém boji s hrádeckou Závadou.
Šokem skončilo pro Hugony jejich druhé
vystoupení, když se namlsali po výhře nad
Elvou a nestačili na Nevšovou. V utkání však
doplatili na úzký kádr a zranění klíčových
hráčů. Zahradní předvedla v utkání se
Závadou skvělou hru, ve které nechyběly
krásné branky. V posledním utkání skupiny
B si poradila Elva s Nevšovou.
Výsledky jednotlivých zápasů:
Vlára : Zahradní 1:1

Hugoni : Elva 2:1
Vlára : Závada 3:2
Hugoni : Nevšová 0:5
Závada : Zahradní 0:5
Nevšová : Elva 0:3
O 5. a 6. místo: Závada : Hugoni na pe-
nalty 3:1
Semifi nále:
Zahradní : Elva 6:2
Nevšová : Vlára 0:0 – na penalty 1:3
O 3. místo: Elva : Nevšová – na penalty 3:1
Finále: Vlára : Zahradní 1:1 po prodloužení 
na penalty 5:4
Nejlepší hráč: Josef Hradil (Nevšová)
Nejlepší střelec: Petr Abrhám (Zahradní)
Nejlepší brankář: Zdeněk Pešek (Vlára)

Dne 8. 5. 2010 pořádá oddíl atletiky při
SK Slavičín již 29. ročník Běhu vítězství ve
Slavičíně. Tento závod si v České a Sloven-
ské republice za dobu svého působení našel
u atletické veřejnosti oblibu, o čemž svědčí
počet již 2 537 závodníků, kteří se tohoto
závodu od roku 1976 účastnili.

Prvním vítězem byl závodník Sl. Uherské
Hradiště Jan Jurek (na trati 4 200 m).

Od roku 1981 se běhá v zámeckém parku
10 okruhů v délce 6 000 m. Traťový rekord

drží od roku 1986 Jiří Florián ze Zbrojovky
Brno, který trať 6 000 m zaběhl za 17:36,9
minut. Traťový rekord žen drží Jana Klime-
šová z USK Praha, která tuto trať zaběhla za
19:54,0 minut v roce 2004.

Loňské vítězství na trati hlavního závo-
du bude obhajovat závodník z oddílu PSK
Olymp Praha Václav Bitala, který zaběhl
trať 6 000 m za 18:42,0 minut.

Pořadatelé i letošní rok připravili závody
pro několik věkových skupin od předškolní

Vážení sportovní přátelé!
Věříme, že ve Slavičíně či blízkém okolí 

žije pár nadšenců, kteří si rádi zahrají 
smíšený volejbal, ale bohužel nemají 
s kým hrát.

Pokud si chcete zahrát volejbal v naší 
krásné hale, kontaktujte nás.

Všechny Vaše případné dotazy zodpo-
víme buď na naší diskuzní stránce na 
http://volslav.webzdarma.cz, nebo na tele-
fonních číslech: 777 632 692, 603 520 780.

NEZÁLEŽÍ NA VĚKU ANI POHLAVÍ, 
ZAHRAJÍ SI VŠICHNI, TAK NESEĎTE 
DOMA U BEDEN A PŘIJĎTE SI ZAPIN-
KAT!!!

Děkujeme a těšíme se na Váš zájem.

mládeže až po muže veterány nad 70 let. Pre-
zentace závodníků proběhne od 8.30 hodin 
u altánku v zámeckém parku, start první 
kategorie bude v 9.30 hodin. Hlavní závod 
mužů, žen a veteránů se běží na trati 6 000 m 
a start je v 11.00 hodin. Další informace na 
tel. 731 710 601, e-mail: ladastep@seznam.cz. 

Ladislav Musil

Pojďte si zahrát volejbal

Položili jste si někdy tuhle
otázku?

Žijeme ve svých domech,
bytech, dojíždíme za prací, jsme
v neustálém shonu. Mnohdy
si neuvědomujeme, že vlastně
neznáme krajinu kolem sebe.
Na dovolenou se musí našetřit 
a vyrazit někam do ciziny,
k moři apod., abychom se mohli
ukázat před sousedy, známými
a příbuznými. Pokud se nás ale
někdo zeptá např.: Kde pramení
řeka Vlára? Kde najdeme Klášťov
a čím je zajímavý? Co víme o studánce Ta-
tarce? Co je to Hložec a Hložecká kaple? Jak
se dostaneme na Dělanovec nebo zámeček
Trubiska? jen málo kdo je schopen správně
odpovědět. 

Region naší části Valašska má mnoho
zajímavých míst, která mají svůj význam
jak dříve v historii, tak nyní a jistě i v bu-
doucnu. Jezdíme za poznáním do jiných
zemí a své rodiště neznáme. Nejsme schop-
ni říci jiným lidem, kteří do našeho kraje
zavítají, co máme u nás zajímavého, kam
by se měli podívat, kam bychom je chtěli
doprovodit. 

A přitom se máme čím pochlubit.
Stačí se vypravit do přírody. I v našem
kraji kolem Slavičína, Brumova-Bylnice,
Valašských Klobouk, Vizovic se udělalo
mnoho k informovanosti lidí, kteří k nám
zavítají. Jsou vybudovány nové naučné
stezky s velmi hezkými informačními
tabulemi a odpočívadly, nové stezky pro
pěší, cyklisty i koně...

V mnohých obcích vznikají muzea, ob-
novují se historické a jiné zajímavosti, které
by mohly v blízké budoucnosti přilákat 
turisty do našeho kraje, a tím by naši lidé
mohli získat zaměstnání v oblasti turismu.

Kde najít ty správné informace o našem
kraji? Mimo turistických map a informací
již dříve uveřejněných jsou to především
tyto nové materiály: soubor map Okruh
šesti dědin a malá, ale velmi výborná pu-
blikace (160 stran na formátu A6 s mnoha
fotografi emi) nazvaná Průvodce úspěšný-
mi rozvojovými projekty mikroregionu
Ploština. Autorem je Mgr. Tomáš Chmela ze
Slavičína. Do těchto materiálů lze nahléd-
nout na obecních úřadech a v infocentrech.
Po jejich prostudování Vás to jistě naladí
na mnoho větších či menších výletů do
blízkého okolí.

Věřte mi. Máme se čím pochlubit. Máme
co nabídnout  turistům z venku i našim.
Jen to poznat, zvelebovat a krásu našeho
kraje nabídnout.  Mgr. Miloslav  Mareček

Znáte svůj kraj?



1212

Dne 23. květnna si připomeneme 
20. výročí úmmrtí naší drahé ma-

minky, paní Aloisie ŠEVCŮJOVÉ 
ý

z NNevšové. 
S úctou a vděččností vzpomínají 

dcery ss rodinami. 
Děkujeme všeem, kdo si vzpome-

nouu s námi.

Dne 16. květnaa 2010 vzpomenmenmenemeemeem  
15. smutné výroočí, kdy nás navavavždyždyždy 
opustil náš draahý manžel, tatínekneknek 

a děddeček, pan 
Ladislav KESSZELI z Hrádku.

S úctou a láskoou vzpomínají man-n-n-
želka Radvankka, dcera Radvadvad na,na,na, 

dcera Renataa s rodinou a syyyn n n 
Ladislavv s rodinou.

Dne 1. května 2010 to bude již 
25 let, kdy náás navždy opustil

náš tatínnek, dědeček, 
pan Vladimmír STEJSKAL 

ze ŠŠanova.
KdKdo j jstte hho zznalili a měliěli á rádidi, 
prosíme o ticchou vzpomínku.

Děkují děěti s rodinami.

V měsíci květnu 2010 vzpomene-
me na naše milé rodiče:

Annu PEŠKOVOU z Nevšové, kte-
rá zemřela 22. května před 30 lety
a Vincence PEŠKA, který zemřel 

p y

3. května před 20 lety. Letos uply-
ne 100 let od jejich narození.

S láskou vzpomíná dcera s rodi-
nou a 2 synové.

Rodina Kozubíkova děkuje všem
zúčastněným na posledním 

rozloučení s panem 
Vojtěchem KOZUBÍKEM z Divnic 

p

za projevení soustrasti a květino-
vé dary.

Dne 29. kkkvětvětvětna by oslavila paní 
Jarmila TTTRLLLLOVÁ ze Slavičína 

y py

770.7  nnnarozeniny.
S láskouuu vzpppomíná syn Dušan 

s rrrodinou.

Dne 26. kvvětv nnaa 2010 vzpomeneme 
18. výroočí úúmrtí a nedožitých

70 let pppannna Jana KOSTKY 
ze SSSlavičína.

S láskou vzzzpommmíná manželka, sysysyn nn
Mirek, Zdeeeněkkk a Pavelll ss s rodrodrodinainin mi.mimi

DneDneDneD  21 21 212121. kkkkvětvěvě na na na 2012012012012010 s0 s0 s00 si pi pi pi pi připřipřipřipřipomeomeomeomeomene-nn
me me me 4. 4. 4. 4. 4. smusmusmumusmutnétnétnétné vý vý vývýv ročročročročočí úí úí úíí mrtmrtmrtmrmrtííí píí ana 
Josososo efaefaefaefafa PE PEPEPEPECHACHACHACHACHALA LA LA LAL ze ze ze zeze SlaSlaSlalalavvvičínaínínaíí ...
Za ticii hhhou vzvzvzvvzpompompompompomínkínkínknknku du du du du děkuěkuěkuěkuje je 
manželkakaka k a da daaa ětiětiětiěě  s ss ss rodrodrododo inainainananami.mi.mi.mi.mi.

Dne 9. kvěětna 2010 vzpomeneme 
2. výýrý oččíč  úmrtí pana 

Jiřího MORRBIR TTZERA ze Slavičína.
Kdddo jste ho znali, 

vzpppomeomemm ňte s námi. 
Vzpomínají rodiče a sestry 

s rodinami.di i

Dne 18. května 2010 by se dožila
100 let paní Marie PEŘESTÁ

y

z Hrádku. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi.
Dcera Alena s rodinou a ostatní 

příbuzenstvo.

Dne 1. května 2010 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana 

Bohumila ANDERSE z Rudimova.
Za tichou vzpomínku děkuje 

manželka a syn s rodinou.

DneDneDne 14 141414. kk k května 20101010 u00 u0 uplyplyplyne už užžž
1000000 lelelet ot ot od nd arooozezenze í ní ní našeašeašehhho táty, 

děddědědečkečkečkaaa a pradědědědečdd kakaka, ppap na 
AloAloAloiseiseise SVSV SVITITÁIT KA, pekařkařkaře ze ze z PePePetrůtt vky.

p p

Za ZaZa vvvzpomímímínkunkunku dědě děkujkujkuje re re rodiodiodinna.n

Dnenene 2225. bbbřezřezřezna na na a 2012012010 u0 u0 u0 plyplyplyynulnulnulnulyyy
2 r2 r2 rrokyokyokyokyy odododod úmúm úmúmrtírtírtírtí 

ppapana Jossefafa fafaf BAČBAČBAČBAČBAČI zI zI zI zI z Pe P PP trůtrůtrůtrůt vvky.
yy

S lS lS lllááskááá ouu vzpvzpvzpvzpzpomíomomommíná ná ná nán mammammammamamiinki a 
a ba ba bba bratratrarara r.rr.rr.

Dne 2. 2.2.22  kvkvv kvvětna 2010 vzpomeneme
1. 1. 1.1. 1. výrvvvv očí úmrtí pana 

Ladislavavavavava ŠTĚPÁNÍKA z Hrádku.
ý pý

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 28. května 2010 vzpomeneme 
3. výročí úmrtí pana 

Jaroslava MATULY ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, děti a rodiče.

Děkujeme za účast a květinové dary
všem, kteří se přišli rozloučit s mým 

manželem a naším tatínkem,
panem Jiřím HRADILEM.
Libuše Hradilová a dcery

e 20 let Dne 20. května 2010 uplyne
od úmrtí pana 

Divnic.Františka SILBRNÍKA z D
pp

ka a dětiS láskou vzpomíná manželk
s rodinami.

vení Děkujeme všem za projev
a účast sou ttstrastastasti, ii, květinové dary a
panem při po po posleslesledním rozlozoz oučení s 

JánJánJánem em em GOLGOLGOLIAŠEM.
namiManManManManželželželže ka ka ka ka a da da da dcececerc y s rodin

na po-DěkDěkěkDěkujejujeujeme meme všešvševšem zm m a úa úa účasčača t nt nt n
drahou slsles dnídnídním rm rm rozlozlozloučoučoučeníeníení s s s našnašnaší dí dí d

sessessestrooouu Annonnonnouuu OVOUŠŠ ŠVEHLEHLEH ÁKO
ze ee SlaSlaSlavičvičvičínaínaína.

mi.SouSouSourozrozrozencencenci si si s roro rodindindinam

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat lékařům a zdra-
votním sestrám slavičínské 
nemocnice za péči o mou 
maminku. Byla jsem téměř 
denně svědkem jejich obě-
tavé péče. Ačkoliv se jedná 
o náročnou práci, všichni 
zaměstnanci projevoval i 
velkou dávku lidskosti a cit-
livého přístupu, nejen k mé 
mamince, ale i k ostatním 
pacientům.
V dnešní době je toto oprav-
du vzácné a je třeba slušné 
a obětavé jednání lékařů 
i sester opravdu veřejně oce-
nit. RNDr. Milada Světlíková

Poděkování 

panu
Miroslavu KŘENKOVI 

k jeho 80. narozeninám, 
které oslaví 

dne 10. května 2010.

Pevné zdraví a osobní
spokojenost přeje rodina.

Blahopřejeme
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NAROZENÍÍ
Aleš a Lenka Vrbovi – syn Vojtěch
Marek a Jitka Tlušťákovi – syn Marek
Ludvík Štefaník a Martina Blažková – dcera

y

Gabriela
Radim Knopp a Ladislava Barošová – dcera
Theodora
Václav a Kristýna Pražanovi – syn Václav
Ivan a Stanislava Viktorinovi – syn Adam

ÚMRTÍ
2. 3. 2010 Rudolf Moudřík, 44 let, Rokytnice

 5. 3. 2010 Otto Kosečeek, 79 let, Slavičín
 20.  3.  2010 Drahomíra Tománková, 80 let, RokytniceTománková, 80 let, Rokytnice
 21. 3. 2010 Jiří Slovák, 443 let, Rokytnice
 22. 3. 2010 Matilda Polášková, 82 let, Petrůvkaášková, 82 let, Petrůvka
 27. 3. 2010 Ing. Jiří Hradil, 63 let, Slavičín

SŇATKY
Samuel Ehime Odiana a Romana Novotná

Martin a Alena Klimčíkovi – dcera Klára
Radek a Jana Studenkovi – syn Jann

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA BŘEZEN

Charitě svv. Vojtěccha Slavviččínn byla 
přidělena fi naanční podpora z vveeřeejných 
prostředkků – z Evroppského ssocciáálního 
fondu (ESSF) pprostředdnictvímm Operač-
ního proggrammu Lidskéé zdroje a zaaměst-
nanost (OOP LLZZ) a sstátního roozzpočtu 
ČR – na grantový pprojekt ss nnáázvem 
,,Dejte námm šaanci“ s reegistračnnímm ččíslem 
CZ.1.04/3.3.055/31.00232.

Termínn zahhájení projektu 11. 3.. 2010, 
termín ukkončeení projeektu 31. 1100. 22011. 

Pro kohho jee projektt určen?
Tento projekt je uurčen hllavvnně pro 

osoby peččující o závisslého členaa rrodiny 
(tzn. o seniiory, lidi s posstiženímm těěleesným, 
mentálnímm i kombinovaným)), ktteří se 
chtějí vrátiit zpěět na trh ppráce. Tatto skkupina 
lidí je znevvýhoodněna ppéčí o tohhootoo člena 
rodiny, a pprotoo její začllenění naa trhh práce 
je složitější a komplikovanějšší. BBěhem 
doby, kdy pečují o svéé blízké, zttráácí tito 
lidé své ppracoovní návvyky a zkuuššenosti 
získané z ppředdchozíhoo zaměstnnáánní nebo 
studia. Snnižuje se jejicch kvalififi kkace, ale 
také sebevvědoomí.

Proto ccílemm tohoto projektuu je pomo-
ci těmto llidemm zvýšitt jejich kkvaalifi kaci 
nebo získkat kkvalifi kaaci novouu, pporadit 
při vyhleddáváání a zísskávání zzamměstná-
ní, ukázatt, jakk je možné sladitt ppraacovní 
i rodinný živoot.

Tyto zzkuššenosti účastnícci zzískají 
v kurzech,, kterré jsou roozděleny nnaa nněkolik 
částí. V záákladdní neprofesní čáástti se mo-
hou naučiit, jakk a kde si hledat ppráácci, jaké 
mají svá pprávaa a povinnnosti, jak vyytvořit 
životopis, jak se připravit na ppřiijímací 
pohovor aapodd. V kurrzu informmaačních 
a komuniikačnních tecchnologiíí ssi osvojí 
práci obslluhy PC. Navvazují paak reekvali-
fi kační kuurzy a možnoost odborrnné praxe.

Všechnny kurzy, které nabízímme jsou 
BEZPLATTNÉ..

Dále mmohoou jeho účastníícii vvyužít 
dalších výýhodd tohotoo projektu, jako je 
příspěvekk na sstravu a dopravuu. PPoo celou 
dobu projeektu bude Chharitou svv. VVoojtěcha 
Slavičín zaajištěěno bezpplatné hlíídáánní zdra-
votně posstiženných, žijících vee sspoolečné 
domácnossti.

Bližší innformace zísskáte na teel.. čííslech: 
739 3444 107 p. Mileena Tomáánnkková
739 5244 3744 p. Magddalena DDurrďďáková

Magdaa ZZůůbková

Jiižní Morraavva rukaaama-nnohaammaa 

Občanské sdružení ŽIVOT TROCHU
JINAK ze Slavičína a 7 DNÍ z Mikulova
zvou všechny mladé lidi ve věku 15 – 26
let na turisticko-zážitkovou akci s názvem
„LVA rukama-nohama“, která se uskuteční
v termínu 4. – 6. června. Pro maximální
počet čtrnácti mladých lidí se zrakovým
postižením i bez postižení je připraveno
společné poznávání Lednicko-valtického
areálu, světového kulturního dědictví
UNESCO, pomocí všech smyslů a mož-
ností. Co si pod tím představit? Turistiku
v krásné přírodě plné romantických staveb
a loveckých zámečků, psychosociální hry
s poznáváním vlastních schopností, pro-
hlídku Lichtenštejnského domu s expozicí
o rodu Lichtenštejnů na Moravě a dřevěný-
mi modýlky staveb z LVA, legraci, večery
s kytarou a zpíváním, spoustu nových
známých a kamarádů a především sezná-
mení se s jedinečnou částí České republiky
a její historií. Protože je projekt podpořen
evropským grantem Mládež v akci, cena

pro účastníky je 300 Kč. Více informací 
a přihlášky do 25. května na www.zivotji-
nak.cz nebo e-mailem u Martina Sukaného 
na martin@zivotjinak.cz. Martin Sukaný

Jaak jssme ssee navrááátili kee koořeennům 

Ani v době velikonoční nezůstáváme 
nečinnými. Ve dnech 1. – 5. dubna 2010 
připravilo naše sdružení zážitkovou akci 
pro dvanáct mladých lidí z různých koutů 
České republiky, na níž jsme se společně 
vrátili (od událostí, které teprve možná 
nastanou) až ke kořenům samotné lidské 
existence. 

Pro účastníky bylo připraveno velké 
množství rozmanitých aktivit, při nichž 
si mohli procvičit všechny své komuni-
kační, fyzické, kreativní i emocionální 
dovednosti. Mezi ty nejlépe hodnocené 
patří zamyšlení nad osobností Jana Pala-
cha, tvorba melodramatických koláží, při 
jejichž poslechu se účastníci mohli hlouběji 
poznat, či orientační závod zasazený do 
pravěkého kontextu. 

Akce, která se tentokrát uskutečnila 
v obci Chválkov (nedaleko od Jindři-
chova Hradce) navázala na řadu zážit-
kových kurzů pořádaných nejen o. s. 
ŽIVOT TROCHU JINAK od září 2006. 
I zde mohl probíhat vzájemný dialog 
mezi (na první pohled mnohdy od-
lišnými) světy několika nevidomých 
mladých lidí a jejich „zdravých“ vrs-
tevníků, který napomáhá odbourávat 
sociální rozdíly a zažité stereotypy. 
(více na www.zivotjinak.cz) 

Martin Sukaný – Suky, 
předseda sdružení

Občanské sdružení Život trochu jinak

Bowling pro DC MajákDejte nám šanci asistenta. Proto jsme si řekli, že by tito lidé 
měli být nějak odměněni. Rozhodli jsme 
se pozvat je na bowling.

Oslovili jsme pana Otépku ml., majitele 
pizzerie a bowlingu, a ten, přestože má 
otevírací dobu své restaurace po obědě, 
se nám podřídil, pěkně nás uvítal, byl 
velmi ochotný a klukům ukázal první 
hod. Klukům se to velmi líbilo a opravdu 
si to užili. Při placení jsme byli velmi mile 
překvapeni, protože bowling byl na účet 
podniku pana Otépky. 

Tímto chceme panu Otépkovi poděkovat 
za hezký přístup k našim klientům a taky 
za ušetřené peníze, protože je určitě využi-
jeme jinak, např. nákupem na materiál na 
výrobky. Jak se říká – každá kačka dobrá. 
DĚKUJEME. Kolektiv DC Maják, 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Tak jako většina z nás chodí do prácejakokkkkokkkkkko v větětětšišišinanana z zz n nnásásás c cchohohodídídí d dddddddo 
a po právu jsme za ni odměněni platem,ráááááááááááááávu jsme zaaaaaa niiii odooo měmmmmmmmměměm něni ppppppppppppppppl
tak i někteří naši klienti k nám chodí doěktkkk eří ííí ííí íííí nanananannananananananananannanašišišišišišišiiiii k k k kkkkkkklienttti kkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnámámámámámámáámámámámámámámm chohhhh
našeho zařízení Denního Centra Maják,o zzzařřřřřřřřřřřřřřízíízízízízzzzeneneneneneneneneeeenenene í íííííííííí DeDDeDeDDDDDDDDDDD nníhhho ooo o o o oooooooo CeCeCeCeCeCeCeCeeeeeeeCeentntnttntnttntnttttttrrarrrrrrrr  MMM
aby z nedostatku příležitosti pracovníhoneeeedosttttttttttttatatatataaatataatataataata kukukukukukukukukukukkukukukukuuu ppp pp p p p p p příležižižiiiiiiitoooootoooootooooooststststsststsstsststsssss i i prppprppppppp acovoooo
uplatnění pro ně neseděli doma a snažili seěnnnnííí pro ně neseděli doma a snnanna
společnou prací navázat kontakt s okolnímnoooou uuuuuuuuuuprprpracacaccaaa í ííínanananannaananaavávvvvvvvv zat kokokokkoooontntntntakakakaaaaaaa ttt sss okokokokokoo o
světem. Naši klienti proto u nás nacházejím. NNašiiišišišišiišiiišišišššš  k k k kkkkkkkklilililillililililililllilil enennnnnnnnnnnnnnnntittititttttttttt  protototottototototoootoootooo uuuuuuuuuuuu nnn n n nnnnnnnn nnnnnnásásásásssásásásás n n nnn nnnnaccccch
smysluplné využití volného času pomocíuplppp néééééééééé vv vv vvvvvvvvvvvvvvyuyuyuyuuyuuyuyuyuyuyuuuužižžžžžžžžžžžžžžž títítítíííítíítítítttttt  volnénnnnénnnnéhohohohohohohohohohohohhooohoho č  asasaasasasasaasasaasasasaaa u popppp
pracovní terapie, ale na rozdíl od nás pra-vnínnn  terapppppppppppieiieieieieiieiieieieeieieee, lalle na rozzzzzzzzzzdíddídídídídídíídíííídíídíddd l od nnnnná
cujících nedostávají žádný plat, i když byhh n  eddddddededddedede osoooooooooo táttááátávají ž dddádnýýýýý p pplat, i kkkkkd
si ho leckdy zasloužili, protože šikovnost eckckckckkkkkkdydddddddddddddddd  zasasasaaslolololololololololollollolooužužužžužužužužužužuužužužužililililiiilililililililililli,iiiiiiiiiiii  ppppppppppppppppprorrorororrr tootototootožežežeežeežežežežeeeežežežeže š šššš ššššššššššššikikikikiiiiiii o
a zručnost se jen tak nevidí. Obdivuhodnánoooostttttttttttt s ss ssssssss ss ssseeeee eeeeee jejjejeejejejejejejejejejjj n nnnnnn taaaakk k k kkkkkkk kkkkkkkk neneneneneneneneneneenneneevivviivvvvvv dííí... ObObObObObObObbObObObObObObObObObObdidididiididididiididididididivuvvuvuuvuvvvvvvvv h
je jejich pomoc při výrobcích, které pre-hh popopopopopopopopopopopopppoppomomomomomomomomomomomomomomommomomooc c cccccccccccccc přpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřpři iiiii vývývývývývývývývývývývýývývývývvýv rororoororororororororororororooobcbccbccbcbcícícícícícícícícícícííccííícících,h,h,h,h,hh,h,hh,hh,,,,, k kkkk k kkk kk k kk k kkk kteeetettttttt rré
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LETNÍ PNEUMATIKYLETNÍ PNEUMATAATIKYKYKY
ZA CENY VELKOSKLAZA CENY VELKOOSKLAA

ŠKODA FAVORIT, FELICIA (165/70 R 13 T)

ŠKODA FABIA (165/70 R 14 T)

ŠKODA OCTAVIA (195/65 R 15 T) 

OD 675,-KČ  
OD 695,-KČ   

OD 1090,-KČ     
SLAVIČÍN
AREÁL ZD

TEL.: 577 341 675
MOBIL: 723 070 808

WWW.PNEUPLUS.CZ

placená reklam
a

 klempířství 
 pokrývačství
 tesařství
 montáž střešních krytin
 montáž střešních oken

tel.: 777 270 338
Zdeněk Kovařík
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz
ICQ: 482 260 503

STF – denní bistro
náměstí Mezii Šenkky, Slavičínn 

zákusk  t lé i tudené obbčerstvení, zákusky, tepeplé i ssstututudenénéné o občbčbčbčererererststststvevevevennn
hootová jídla
snídaně, obbědyy, večeřee
fi remní a rodidinnnné akcee

Teel. 774 72 11 10, 
e-mmail: bistro@@semmtatatamfmm orrr.cc.czzz

Otevřeno dennně doo 21.00 hodd., 
přes víkend ddo 22.000 hod.

MUDr. Petr ZEMČÍK oznamuje,
že ve dnech 20., 21. 5. (čt, pá)
a  24. 5. (po) NEORDINUJE. 

Krmiva -
Od 1. 4. 2010 OTEVŘENA
nová prodejna KRMIVA 
pro hospodářská zvířata

- Průmyslová zóna Slavičín Hrádek 
(areál bývalého JZD) - budova Agrinei.

fa HOPA hledá
Technik – obchodně 
technický manager
Náplň práce:
Hlavní náplní činnosti je zejména:
technická podpora obchodního oddělení 
řešení reklamací 
infolinka technické podpory
prezentace sortimentu
technická péče o síť prodejců a nových 
obchodních partnerů 
kontrola kvality výrobků a implementace 
nových produktů 
správa technické dokumentace

Poožadujeme:::
 ého středoškolollskskské vzdědědělááánííí n eeejlépepepe technické
nebbo staveeebnbb ího o o zzzamměm řřřennní 
samostttatatatnonon st a fl eeexibbib llil tuuu 
komuniiikační schooopnnnooosti a vystuppop vání 
schopnooso t práce v kokokolekktk ivu 
 íhoznalost prrrosoo tředí aa pprp oobo lel matikykyky sanitární
vybbavení výhodododououou 

Naabízíme:
práci v dynamické české společnosti, indivi-áci vv dynamiickckckééé české spsspoloo ečnosti,i,, i innnd
duální ohodnocení, fi remní výhody dle pozice álníníní o oohodnoccenenenííí, fi remní vvvýhhhody dlee popopozi
(tellefffonoon,, , auto apopopoddd.) 
Jinéé sssděddělení:
Životopisy zasílejte na e-mail bonko@hopa.cz
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KDU-ČSL prosazuje konkurence schopné zemědělství a rozvoj venkova. 
Život na venkově nesmí být handicapem! 

České zemědělství v současnosti pro-
chází nelehkým obdobím. Uvědomuji si
to stejně jako fakt, že úspěšně fungující
zemědělství je hlavním předpokladem
pro rozvoj venkova. Vždyť koho by netě-

šil pohled na pečlivě obhospodařovanou
a udržovanou krajinu? Jako politik musím
zajistit, aby naši zemědělci byli konkuren-
ceschopní a maximálně efektivní. I proto
KDU-ČSL prosazuje v rámci společné ev-
ropské zemědělské politiky stejnou výši
dotací pro naše zemědělce, jakou mají
ostatní země. V oblasti živočišné výroby
se chceme soustředit na udržení podpory
pro chovatele dojnic. Nesmíme dopustit 
likvidaci těch nejkvalitnějších stád, proto-
že jejich obnova by byla nepředstavitelně
zdlouhavá a obtížná. I proto podpoříme
národní spolufinancování programu
školního mléka, který navíc umožňuje
kvalitní stravu našich dětí.

V rostlinné výrobě musí naši farmáři
hledat i alternativní, nepotravinářské,
využití své produkce. Jednou z takových
možností je výstavba bioplynových stanic,
ve kterých se mohou zpracovávat dokonce
i zemědělské odpady k získání elektrické
energie a tepla.

Naše země potřebuje systematickou
kampaň podporující české potraviny na
českém trhu a přímý prodej domácí země-
dělské produkce, zejména bioproduktů.

Zároveň musíme co nejefektivněji využít 
prostředky evropského fondu na investice 
do nových technologií.

KDU-ČSL nepřestane bojovat za spra-
vedlivější rozdělení daňových příjmů 
vůči menším obcím.

Navrhujeme zavedení 3 pásem s násle-
dujícími koefi cienty: pro obce do 10 000 
obyvatel koefi cient 1,2, pro obce 10 tisíc 
– 30 tisíc obyvatel koefi cient 1,4, pro 
obce nad 30 tisíc obyvatel koefi cient 1,8. 
Tato úprava navýší rozpočty obcí o 15 %. 
Například obce s 1 000 obyvateli si za rok 
polepší o 1,5 milionu Kč, celkově se obcím 
rozdělí příjmy vyšší o 2,4 mld Kč.

Tento návrh má podporu Spolku pro 
obnovu venkova, jehož činnosti si velmi 
vážím.

Každé obci chceme pomoci zachovat již 
existující školu i činné spolky – sportovní 
i kulturní, od hasičů až po fotbalové kluby. 
Proto budeme prosazovat fi nanční dotace 
na investice do škol, hřišť, tělocvičen 
a kulturních zařízení.

Michaela Šojdrová, Vaše kandidátka 
do Poslanecké sněmovny.

Váš kandidát 
Pavel Studeník
V současnosti je místostarostou města

Slavičína. V nadcházejících volbách se
stal jedním z kandidátů do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.
Řeč je o Pavlu Studeníkovi, kterému jsme
položili několik otázek.

Jaké z politických témat považujete
v současné době za nejzávažnější?

Za nejzávažnější problém naší společ-
nosti považuji vysokou nezaměstnanost.
Jako komunální politik se snažím prosa-
zovat zejména takové kroky, které vedou
k tomu, aby v našem regionu měli lidé
práci. Postupně se nám daří revitalizovat 
Průmyslový areál Slavičín. Není to vůbec
jednoduché, ale za pomoci evropských
dotací a zejména místních podnikatelů
se nám to postupně daří. Je mi hodně
smutno, když před úřadem práce potká-
vám nezaměstnané lidi. Vždy si kladu
otázku, jak jim pomoci. Důležité je, aby
se na tom shodli hlavně politici a našli
nejlepší a účinné řešení. Za nejdůležitější
považuji opatření na podporu drobného
a středního podnikání.

S jakými problémy se nyní potýkají 
naše obce? 

Tak, jak je tomu téměř ve všech
oblastech našeho života, je největším
problémem i u mnoha našich měst a obcí
nedostatek fi nančních prostředků. Obce
mají problémy s fi nancováním projektů
z evropských fondů. Této problematice
se věnuje i Výzva starostů a komunálních
politiků KDU-ČSL měst a obcí Zlínského
kraje k neprodlenému řešení nového zá-

kona o rozpočtovém určení daní, kterou 
jsem inicioval (více o výzvě na www.
pavelstudenik.cz). Nechceme však, aby se 
prohlubovala zadluženost našeho státu, 
ale ani to, aby zvýšení příjmů pro obce 
bylo na úkor těch jejich obyvatel, kteří se 
dostali do tíživé životní situace v důsledku 
hospodářské krize, případně jim nebylo 
v životě dopřáno, aby se mohli postarat 
sami o sebe.

Obecně se ví, že lidé jsou znechuceni 
politikou a tím, co se v naší poslanecké 
sněmovně děje. Vy kandidujete na po-
slance. Co byste chtěl udělat pro to, aby 
se změnila kultura jednání mezi politiky? 

To, jak se dnes chovají mnozí poslanci 
ve sněmovně, je pro mě nepřijatelné. Je 
to výraz arogance politické moci těch, 
kteří dnes již neberou politiku jako služ-
bu lidem. To je třeba změnit. Odvahu ke 
změně musí najít politické strany a takové 
lidi na své kandidátky nenominovat. Pak 
již bude na voličích, zda přijdou k volbám 
a komu dají svou důvěru. Pokud budou 
ve sněmovně noví lidé, mohli bychom se 
dočkat změny. Jejich prvořadou povinnost 
pak vidím v nápravě tohoto žalostného 
stavu. A pokud dostanu důvěru i já, budu 
o tuto změnu usilovat.

Karla Vaculínová
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Sociální demokracie připravila 62 návr-
hů a opatření v boji proti krizi. Jen 7

z těchto opatření (obnovení progresivního
zdanění, zvýšení daně z příjmu právnic-
kých osob o 2% na 21%, zvýšení sociální-
ho pojistného o 1%, zvýšení daní na tvrdý 
alkohol a tabák, aukční zadávání veřejných 
zakázek, eliminace korupčních praktik, au-
dity výdajů ministerstev, cenová revize uza-
vřených smluv, zvýšení dividendy ČEZ) 
by snížilo schodek státního rozpočtu o 66 
mld. korun. ČSSD bude tvrdě a důsledně
bojovat s daňovými úniky a zasadí se o sil-
ný tlak EU na zrušení daňových rájů.

Navrhované zvýšení daně z příjmů
právnických osob na 21 % je spravedlivé
a omezuje převod zisků do zahraničí. Do-
konce daň fyzických osob ve vyšších pří-
jmových kategoriích je v České republice
jedna z nejnižších v EU. Sociální demo-
kracie proto zavede daňové pásmo 38 %
pro příjmy nad 100 tisíc Kč měsíčně, ale
nezvýší daně středně a nízko příjmovým
skupinám.

Na Slavičínsku zřídíme pracovní místa, podpoříme seniory i mladé rodiny

Sociální demokracie v programu „Změna 
a naděje“ kvůli dopadu ekonomické krize 
také na Slavičínsko navrhuje:

1. Zjednodušení a zprůhlednění systému soci-
álních dávek, včetně účinného postihu a pre-
vence jejich zneužití.

2. Lepší motivace k hledání práce pro ty, kteří
jsou dlouhodobě závislí na sociálních dávkách

3. Individuální přístup k lidem bez práce 
a účinnou pomoc při návratu do zaměstnání

ČSSD připravila komplexní program za-
ložený na pomoci rodinám s dětmi, lidem
předdůchodového věku, seniorům či handi-
capovaným. Součástí našich návrhů není jen 
motivace a podpora k získání pracovního mís-
ta, ale také jeho ochrana a udržení.

Nejlepším nástrojem sociální politiky je 
tvorba pracovních míst, kterých je v okra-
jových částech Jihovýchodního Valašska 
nedostatek. Proto má ČSSD připraven pro
j ý ýý

-
gram „Ofenzivní politika zaměstnanosti“
s prioritami:

1. Okamžité zahájení tvorby pracovních míst

2. Zřízení vládního zmocněnce pro boj s ne-
zaměstnaností s odpovědností za koordinaci
ministerstev, krajů a obcí

3. Vytvoření zvláštních programů rozvoje pro 
nejvíce postižené okresy

4. Speciální projekty pro zaměstnání absol-
ventů středních a vysokých škol

5. Nabídka míst v komplexním systému veřej-
ně-prospěšných prací

6. 12 000 míst v rámci celé ČR v systému so-
ciálních a zdravotních služeb

7. Podpora malých a středních firem formou 
veřejných zakázek

8. Efektivní zaměření evropských fondů a pro-
jektů PPP pro podporu zaměstnanosti

9. Individuální (zvláštní) podpora pro návrat 
do pracovního procesu, zaměřená především 
na rodiče hledající práci po mateřské dovo-
lené a na fyzicky a mentálně znevýhodněné
občany

10. Rozšířená podpora v nezaměstnanosti pro 
nezaměstnané v předdůchodovém věku, kteří
mají v současnosti malou šanci alespoň na při-
meřeně odpovídající práci

Zdeněk ŠKROMACH,
místopředseda ČSSD

a lídr kandidátky ČSSD do Parlamentu ČR
p

Petr NAVRÁTIL,
předseda KVV ČSSD Zlínského kraje

a kandidát do Parlametnu ČR

ČSSD jako jediná politická strana vypra-
covala ucelený program podpory sportu

v České republice, která si klade za cíl rozší
g

-
řit množství sportovně aktivních lidí v naší
zemi. Sportování je jedním z předpokladů 
zdravé populace a kvalitního života. Vzrůsta-
jící náklady na léčení „moderních“ zdravot-
ních potíží, které jsou produktem neaktivní-
ho způsobu života, jsou dnes problémem ve 
všech vyspělých zemích. Proto je pro ČSSD 

j

prioritou, aby možnost sportovních aktivit
a sportovního vyžití byla dostupná co nejšir-
ší části našich občanů.

V současné situaci, kdy se 40% mládeže 
prakticky vůbec nepohybuje, chce ČSSD
zvýšit podporu sportu na školách rozšíře-
ním spektra sportovních tříd. Kromě hokeje
a fotbalu by mohla být rozšířená sportovní
výuka pro plavání, basketbal, volejbal, gym-
nastik či tanec. Celá řada nově vybudova-
ných sportovišť při školách zejí po skončení 
výuky prázdnotou, nebo jsou komerčně
využívány. Chceme proto připravit granty 
pro učitele, trenéry a cvičitele, kteří budou
organizovat a vést sportovní školní kroužky. 

Vytvoříme také systém grantové podpory 
nevýkonnostních, nesoutěžních části spor-
tovních klubů a oddílů – rozvoj „koníč-
kových“ forem sportování při současných
klubech a oddílech. Peníze musí směřovat
k těm, kteří s dětmi skutečně tráví čas.

Toto vše vyžaduje zvýšení množství fi-
nančních zdrojů, které do sportu proudí.
Sociální demokracie chce navýšit prostředky 
plynoucí na sport primárně ze dvou zdrojů. 
Novelizací loterijního zákona, která zavede
povinnost všech loterií (ale i kasin a provo-
zovatelů herních automatů) odvádět přesně 
určený objem prostředků ve prospěch spor-
tovních organizací (přínos cca 1,5 miliardy 
korun ročně). Druhým zdrojem pak bude
novelizace zákona o dani z příjmu, která 
zaváže společnosti s velkou tržní silou a do-
minantním postavením
na trhu povinně odvádět
1% daňového základu na 
sport, kulturu a do soci-
ální oblasti (2-3 miliardy 
korun).

Sport by měl být dostupný všem Daně musí být spravedlivé, 
pak jsou peníze v rozpočtu
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ČČtenáář v cceenntru poozornoosti

Dítě či dospělý, student i senior – zástupci
všech jmenovaných kategorií patří mezi
občasné nebo stálé klienty knihoven a také
naší městské. Letošní březen, který byl
v minulých letech tradičně věnován knize
a knižní kultuře, však zrušil zažité priority
a za hlavní cíl své náplně považuje čtenářo-
vu spokojenost s knihovnickými službami.

Přes jakákoli nově proklamovaná hesla
je v Městské knihovně Slavičín pozornost 
odnepaměti zaměřena jak na požadavky
pravidelných návštěvníků, tak náhodných
kolemjdoucích, kteří potřebují pohotové
poradenství nebo aktuální informaci. Proto
kulturní aktivity určené veřejnosti nejsou
k mání pouze v březnovém období, ale téměř
po celý rok.

Že je první čtvrtletí roku na knihovnické
akce opravdu bohaté, o tom mohou zasvěce-
ně poreferovat především jejich účastníci.
Namátkou lze zmínit literární večer pro
veřejnost – Kavárna U dobré knihy, soutěžní
odpoledne pro děti (Olympijské kvizování,
Kurs rétoriky, Pálí Vám to?, Velikonoce –
malé povídání o velkých dnech), výtvarné
dílny pro veřejnost (Tulipány kvetoucí po
celý rok, Na chvilku ilustrátorem) a dále dvě
autorská čtení regionálních spisovatelů – led-
nové setkání se zlínským autorem Josefem
Holcmanem a o měsíc později s Radomilem
Koppem z nedalekých Luhačovic. Knihovna
nezapomíná ani na literární vzdělávání
mládeže v rámci výuky a vychází vstříc
všem typům škol ve městě, pro které dosud
vykonala 29 čtenářských besed a knihovnic-
kých lekcí, jichž se zúčastnilo celkem 534
žáků, studentů a dětí z mateřských školek.
Poslední dobou je také stále více patrný
zájem rodičů vést své nejmenší ratolesti
předškolního věku k četbě už odmala. Kde
tedy jinde jej uspokojit, než na pravidelných
setkáních s oblíbenou postavičkou skřítka,
která hravou formou (např. soutěže, scénky,
hádanky, výtvarné dílny) připravuje dětské
podvědomí na vstup do imaginárních kniž-
ních příběhů a formuje u nich základní čte-
nářské návyky. Tyto akce letos probíhají pod
souhrnným názvem Nezbedníček vypráví
dětem pohádku. Nově oslovenou kategorií je

sdružení handicapovaných Přátelé z lásky,
s nímž knihovna spolupracuje od  loňského
roku a v tomto trendu zdárně pokračuje.
Vzájemným kontaktem se snaží zjistit po-
třeby a záliby jednotlivých členů a poté na
ně reagovat pořady, jež jsou přiměřené věku
i stupni jejich postižení. Jde o činnost poměr-
ně časově náročnou na přípravu a o to více
je pak oboustranné radosti a spokojenosti
z jejího výsledku. Pokud tedy náhodně ve
městě narazíte na upoutávku „Pozor, jede
k Vám knihovna“, nelekejte se představy
monstrózního knihobusu, který křižuje
ulice našeho města a brzdí nebo ohrožuje
plynulou dopravu. Jde jen o název jejího po-
myslného cestování, při němž se pracovnice
přemísťují s knihami a nutnými rekvizitami
do bezbariérových prostor Horákovy vily
právě za svými novými přáteli.

Knihovna, byť bývá někdy považována
za instituci poněkud vyšlou z módy, se přes
všechny ústrky přenáší s grácií a dokáže jít 
s dobou. Pomáhá srovnat krok právě těm,
jejichž sociální pozice neumožňuje např.
vlastnit osobní počítač či přístup k internetu.
Je pak k dispozici svou radou, či sérií rad
v podobě různých kurzů k ovládání této
techniky, po kterých byla ze strany uživa-
telů největší poptávka v Březnu – měsíci
čtenářů a individuálně přetrvává během
roku. Zejména o školení  práce s on-line
katalogem, k rezervacím přes web knihovny
a k internetové komunikaci (skype, e-mail)
projevila zájem početná skupina seniorů
i ostatních klientů. 

Tak jako kniha samotná umí své příznivce
vzdělávat, bavit a rozšiřovat jejich obzory, to
za pomoci celého knižního fondu zvládá ve
fi nále i knihovna. Dá se říci, že kdo hledá,
nalezne zde všechnu životně důležitou du-
ševní potravu nutnou pro přežití v proměn-
livých společenských podmínkách. Nejen
však chlebem a vědomostmi živ je člověk,
který v dnešní době připomínající vyprahlou
emoční poušť hledá „oázu duševní pohody“,
kde by se rád občas setkal s ochotou naslou-
chat a schopností vcítit se do jeho osobních
problémů. To vše lze objevit v atmosféře,
kde se mísí specifi cká vůně tiskařské čer-
ni nových bestsellerů a zároveň zašlých
stránek v dílech nesmrtelných klasiků. Ne
nadarmo jsou proto knihovny v historických

pramenech označovány jako „léčebny duše“, 
kdy jejich prvotním posláním bylo šíření 
vzdělanosti spolu s blahodárným působením 
psané myšlenky na lidskou mysl.

Pevně věřím, že naše městská knihovna 
je důstojnou pokračovatelkou odkazu vše-
stranné péče o každého návštěvníka, i když 
její momentální prostory neskýtají patřičný 
materiální komfort. Přesto snad dokáže dát 
svým klientům pocit, že jsou zde vítáni jako 
vzácní hosté a že je o ně dobře postaráno. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Městská knihovna Slavičín 

2. 5. Vlárský průsmyk – Juurův vrch 
– Grófka – Javorník – Pláňavyy – Štítná
Odjezd vlakem v 7.12 hod. z náádraží ČD 
v Hrádku, návrat vlakem v 16..19. Délka 
trasy 15 km.
9. 5. Bojkovice – Rudimov –– Slavičín
Délka trasy 11 km. Odjezd vlakkem v 8.19
hod. Předpokládaný návrat do 13.00 
hodin.

Do přírody s Klubem českých turistů KVĚTEN

Městská knihhovna zve do svýých prostor 
rodiče (prarodiče) s předškoláky 

na květnnové ssetkání s hrrdiny 
knížek prro nejjmenší s náázvem

NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ 
DĚTEM POHÁDKU 

O MÁJOVÉM KOŤÁTKU
ve čttvrtekk 6. květnaa, 

zaačátekk v 15.00
Pořadem plnným hher, soutěžíí, scének

a výtvarnýchh aktivit tradičnně provází 
skříttek Neezbedníčekk.

16. 5. Vlárský pprůsmyk – Sidonie – Vr-
šatec – Nedašov –– Návojná
Odjezd vlakem v 77.12 hod., návrat vlakem 
v 16.19 hod. Délk trasy 22 km.
23. 5. Horná Porruba – Vápeč – Homolka
– Dolná Poruba
Odjezd vlakem v 77.12 hod., návrat vlakem 
v 18.24 hod. Délkaa trasy 15 km.
30. 5. Běh naděěje

Městská knihovvna a Dům dětí a mmládeže ve 
Slavičíně srdečněě zvou veřejnost na

LITERÁRNĚ HISTORICKÉ 
TOULKY SLAVIČÍNEM

ve středu 19. května 2010
od 14 hodin.

5. ročník zábavněě-naučné exkkurze po
památných a výýznammných objekttech našeho 
města je určen dětemm i dospělým. Účastníky 
čeká trasa lemoovaná historickýmii budovami, 

památníky výýznačnných osobností i tajem-
nými místy, ktterá neejsou běžně veřejnosti 

přístupná. Souččástí akkce je zábavvný soutěžní 
program a zaa příznivého počassí táborák.

Obččerstveení zajištěno. 

Sraz úččastníkůů je ve 14 hoodin
u Domu dětí a mládeže (DDM).

Zájemci sse mohou dopředu hlásit 
v DDMM tel.: 577 341 9221
nebo v měsstské knihovnně 

tel.: 5777 341 481, 
e-mail: knihhovna@@mesto-slavvicin.cz, 

kde obbdrží bližší informaace. 

Předvolební setkání 
s občany
Pátek 14. května 2010 od 14 hodin

Horní náměstí Slavičín

ZVE:
Ing. Zdeněk ŠKROMACH –

místopředseda ČSSD, poslanec Parlamentu
ČR a další kandidáti ČSSD Zlínského kraje 

Srdečně zveme všechny občany. 
Občerstvení zdarma. 



Květen/201019

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí zdarmapro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity:
 Práce s PC 
 Základy práce s PC
 Práce s PC pro pokročilé
 Práce s programy Word a Excel
 Práce s programem PowerPoint
 Práce s programem Access
 Grafi cká práce s programem Photoshop
 Tvorba webových stránek včetně gra-
fi ckého designu (i pro mládež od 10 let)
Délka kurzů 20 hodin – 30 hodin. 
 Práce s internetem – délka kurzu 8 hodin
 Práce s multimédii na PC – délka kurzu
12 hodin
Další kurzy 
 Kurz domácí ošetřovatelská péče - vhod-
ný pro osoby, které se starají o nemocnou či
handicapovanou osobu v domácím prostře-
dí a potřebují získat potřebné informace
a dovednosti.

Informace Vzdělávacího střediska
 Řemeslné kurzy
Základy keramické tvorby
Paličkování
Patchwork
Pletení z novinového papíru
Dále nabízíme cílovým skupinám zdarma
použití PC a internetu v prostorách Vzdělá-
vacího střediska a pomoc při vyhledávání
pracovních míst na webových serverech. 

V rámci projektu nabízíme zdarma účast
na seminářích 
Práce v zahraničí – možnosti a úskalí
(pro ty, co se chystají vyjet za prací – pro-
gram EURES)
Dávky státní sociální podpory (charak-
teristika a praktická aplikace konkrétních
sociálních dávek)
Sociální zabezpečení pro tělesně a men-
tálně postižené občany
Sociální zabezpečení pro nezaměstnané
občany
Sociální zabezpečení pro seniory (dů-
chodová politika státu, odchod do důchodu)

Informovat a hlásit se můžete osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese 
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech 
577 342 822, 739 095 315.

KAŽDOU STŘEDUod 16 hodin můžete
v domě č. p. 96 na Horním náměstí navště-
vovat DÍLNU INSPIRACE.
Plán aktivit v dílně na květen
5. a 12. 5. Patchwork šitý přes papír
19. a 26. 5. Šperky z korálků. 

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

NNadaace Jaanna Piveeečky 
jmmnohhokráátt děkujeee

organizátorům Plesu po našem za fi -
nanční příspěvek z výtěžku plesu ve výši
5 000 Kč
 místní pobočce ČSŽ a účastníkům 
slavičínských „fašanek“ za příspěvek ve
výši 2 500 Kč
Vaší důvěry a podpory našim projektům
si velmi vážíme.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

 Úterý 4. 5. 
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. BÁSNIČKY S POHYBEM 
pro děti 2 – 4 let
 Středa 5. 5. 
14 – 17 hod. VOLNÁ HERNA
15 hod. TVOŘÍLEK 
výroba dárku ke svátku matek 
 Čtvrtek 6. 5. 
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY 
na míčích
 Úterý 11. 5.
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
9 – 12 hod. PORADENSTVÍ A LÍČENÍ
S KOSMETIKOU 
 Středa 12. 5. 
14 – 17 hod. VOLNÁ HERNA 
14 – 17 hod. PORADENSTVÍ A LÍČENÍ
S KOSMETIKOU
 Čtvrtek 13. 5. 
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. HUDEBNÍ MINIŠKOLIČKA pro
děti 2 – 6 let

 Úterý 18. 5.
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. BESEDA PRO MAMINKY 
o zdravém přebalování a nošení dětí
 Středa 19. 5. 
14 – 17 hod. VOLNÁ HERNA
15 hod. TVOŘÍLEK 
otisky rukou pro děti 1 – 6 let
 Čtvrtek 20. 5. 
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. POHYBOVÉ HRÁTKY 
pro děti 2 – 6 let
 Úterý 25. 5.
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
 Středa 26. 5.
14 – 17 hod. VOLNÁ HERNA
14 – 17 hod. STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
15 hod. EKOHRÁTKY pro děti 2 – 6 let
 Čtvrtek 27. 5.
9 – 12 hod. VOLNÁ HERNA
10 hod. TANEČKY pro děti 2 – 6 let
 Sobota 29. 5.
VÝLET PRO CELOU RODINU 
do Dubnice nad Váhom na akci Pohádková
cesta

Mateřské centrum Slavičín
PProggramm nna kvěěěten

OSLAVA 1. MÁJE – 
SVÁTKU PRÁCE, 

kterou pořádá MO KSČM Slavičín 
v sobotu 1. 5. 2010 od 14 hodin
v zámeckém parku – u altánku 

(za nepříznivého počasí v sále na zámku).
- kulturní vystoupení

- hudba k poslechu i k tanci
- možnost občerstvení 

Širokou veřejnost zvou pořadatelé.

DDS SemTTamFFórr zve všeccchny 
přííznivcce sskupinypřp ííznivcceee e ssksss uppppinininyy

Katapult
To 01 osti ivotaa“urr 2 220100 „R„RRaaddosstitti žžžžžživiivivototo a

VVýýletišště Sllaaavviččín-HHHráráráádedededededek kkkkk
sobbota 1112.2.2. 66 . 200010000

Předprrodej v Městtsském inffoocentruu 
Slavviičín.

TRAVNÍ LYŽOVÁNÍ 
Štítná-Popov – SKI areál Dubečky

30. dubna, 1. a 2. května 2010
SOUSTŘEDĚNÍ TR AVNÍCH LYŽA-
ŘŮ ČR 
Zároveň tímto termínem začíná ofi ciálně 
letní lyžařská sezóna. 
22. a 23. května 2010 Štítná-Popov
1. ČESKÝ POHÁR 
Možní účastníci: 
Jan Němec – desetinásobný mistr světa 
a držitel padesáti světových pohárů, Jan 
Gardavský – juniorský mistr světa, Mar-
tin Štěpánek, Zuzana Gardavská a další. 
Provoz vleku:
každou sobotu dopoledne
všední dny po domluvě
Tel. č.: 604 116 061, 603 511 080.
Podrobný program na plakátech a na
www.stitna-popov.cz,
www.nasevalassko.info.

Co se dějje see v regiionu

 Městské divadlo Zlín
sezona 2010/2011
ŽENITBA / Nikolaj Vasiljevič Gogol
VĚC MAKROPULOS / Karel Čapek
ONDINA / Jean Giraudoux
KRÁSA NA SCÉNĚ / Jeffrey Hatcher
KOČIČÍ HRA / István Örkeny
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA / Jiří Křížan

 ČECCHOMMMOR – NNNOVÝ TERRMMMÍN
VVal. Kllobouukkky ve čttvvrtekk 27. 5.  22010
((půůvoddní vvssttupenkkky plaatí, přřeedproodeej 
ttrvvá)

PP
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 1. 5. 8.30 – 14.00 Slavičín a okolí
65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ – uctění
památky obětí světových válek
pořádá Klub vojenské historie
 1. 5. 14.00 Zámecký park
OSLAVA SVÁTKU PRÁCE
pořádá MO KSČM
 1. 5. 14.00 – 18.00 Army Park
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádá Klub vojenské historie
 2. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
pořádá KČT
 2. 5. 19.00 Chrám sv. Vojtěcha
BENEFIČNÍ KONCERT
pořádá PS Cantare 
 6. 5. 15.00 Městská knihovna
NEZBEDNÍČEK VYPRÁVÍ... 
pořádá Městská knihovna
 9. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
pořádá KČT

Kalendááře,, pozváánky
 9. 5. 16.00 Sokolovna
SVÁTEK MATEK
pořádá město Slavičín
 13. 5. 15.00 Dům dětí a mládeže
MÁMO, TÁTO, BUDEME SI HRÁT
pořádá DDM a TJ Sokol Slavičín
 14. 5. 9.30 Horní náměstí
STUDENTSKÝ MAJÁLES
pořádá Gymnázium Jana Pivečky
 15. 5. 8.00 Areál Sokolovna
O POHÁR STAROSTY V NOHEJBALE
TROJIC
pořádá město Slavičín
 16. 5. TURISTICKÁ VYCHÁZKA
pořádá KČT
 19. 5. 14.00
LITERÁRNĚ HISTORICKÉ TOULKY SLA-
VIČÍNEM
pořádá Městská knihovna a DDM
 20. 5. 19.00 Sokolovna
Z ČECH AŽ DO HOLLYWOODU
travesti show pořádá agentura Hanky Panky
Praha

 23. 5. 14.00 Pivečkův lesopark
SLAVIČÍNSKÝ BAJKAP
pořádá město Slavičín, Velo Club a DDM
Slavičín
 30. 5. 13.00 Sokolovna a okolí 
BĚH NADĚJE 
pořádá DDM, KČT a město Slavičín
 VÝSTAVY
 Cukrárna Jasmín
KRAJINA BÍLÝCH KARPAT
obrazy Stanislava Knotka
 Městské infocentrum
MONT BLANC – ELBRUS
Výstava fotografi í Lubomíra Floreše

 PŘIPRAVUJEME 
 1. 6. Městské infocentrum
VÝSTAVA PANENEK
 12. 6. Hrádek – výletiště
KATAPULT – koncert v rámci turné známé
legendy 
 5. 7. Zámecký park
SLAVIČÍNSKÁ PARK PÁRTY 

PPráázdniinováá 
PARKK PPÁRTYY Slavvviččín 

5. čerrvencce 200100 
– zzámeckký parrkkk

Město Slavvičín připravujje tradičníí akcci, v níž
vystoupí zzájmové organizace měěstta a po 

celý den bbude v zámeckém parkuu pproobíhat 
kulturní proogramm, stánkový prodejj a sooutěže 
pro děti. VVstupp do areálu bude prro širokou

vveřejnost vvolný. 

Městské infocentrum Slavičín Vás zve 
na výstavu fotografi í z cest a výstupu 
na dvě nejvyšší hory Evropy ve Francii 
a v Rusku MONT BLANC – ELBRUS, 
Autor: LUBOMÍR FLOREŠ. 
Výstava potrvá do 29. května 2010.

5. ročník hudebního festivalu 
BRUMOVSKÝ SEMAFOR 
8. 5. 2010 od 15 hodin
v areálu hradu Brumov. 

Přestože festival zahajují i končí mladé
kapely z Brumova (Millenium, Eyesore),
je letošní nabídka určena hlavně fanouš-
kům rocku střední generace. Kapela
Ciment z Valašského Meziříčí hraje už
od roku 1987, a přestože došlo k různým
změnám v sestavě, jejich valašský rock je
stále stejně dobrý a vtipný. Protože právě
připravují nové CD, je jejich vystoupení
v Brumově jediným koncertem v první
polovině letošního roku.

Loňské vystoupení veteránů z Kernu pod
názvem Alband bylo tak kvalitní, že si ho
rádi zopakujeme znovu. Zazní skladby
z nového CD Kalibrace smyslů, ale snad
uslyšíme i Fernetový oči.

Tanja přijede do Brumova po 22 letech
a představí jak své loňské CD Já vím…,
tak písničky z 80. let, kdy byla dvakrát 
bronzovou slavicí.

Vystoupení kapely HUP je naším bonu-
sem pro návštěvníky ze Slavičína a okolí.
Věříme, že letošní ročník festivalu naváže
na úspěšnou tradici z minulých let.

Za nepříznivého počasí se akce uskuteční
v Kulturním domě v Brumově-Bylnici
od 18 hod.
Více informací o festivalu naleznete na
www.oszvalassko.ic.cz.

Těšíme se na Vaši účast.
Jiří Miklas

Smíšeený ppěveckýý sbor Caanntaare 
při ZUŠ Slavvičín, o. ss. 

Vás zvee na 

Benefi ční 
koncert

pro sslaviičínskouu nemoccnnicci
v nedělii 2. kkvětna 22010 v 199 hhoodin
v chrámmu svv. Vojtěccha ve Sllavviičíně 

Účinkkují: Kateřinna Oškerrovváá – 
Machoovskká, Eliška Münstterroová, 

Kateřinna Fojtůů a Cantaare

ŘŘídíí: Anna Frajtováá 
Klavírní doprovod: HHana Duurďďááková

Slavičín – Sokolovna 
20. 5. 2010
Předprodej: 

Městské infocentrum


