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O výstavbě supermarketu 
ve Slavičíně se již mnoho na-
mluvilo, napsalo a naslibovalo.
Průběžně jsem Vás informoval
o aktivitách, které směřovaly
k tomu, abychom i u nás mohli
nakupovat potraviny za nižší
ceny, které jsou obvyklé v ji-
ných městech, kde tyto řetězce
působí. V současné době mohu
zodpovědně říci, že supermar-
ket ve Slavičíně bude a že to
bude TESCO. Stavba vznikne

v místě velmi výhodném pro
většinu obyvatel našeho města.
Supermarket vyroste u čerpací
stanice pohonných hmot v ulici
Hrádecká. Developerská fi rma
odkoupila část pozemků pro
jeho výstavbu od soukromých
majitelů. Pokračování na str. 3

Dobrá zpráva pro Nevšovou
Myslím, že dnes už můžeme 

se značnou mírou jistoty říct, 
že Operační program přeshra-
niční spolupráce Slovenská 
republika-Česká republika 
přinese do města další fi nanční
prostředky. V poslední výzvě 
tohoto programu jsme totiž 
uspěli s projektem „Protipo-
vodňová opatření a varovný 
systém Říka – Vlára – Váh, 
II. etapa“. Pro připomenutí
– v rámci I. etapy tohoto pro-
jektu byla provedena rekon-
strukce mostu na ulici Příčné 
ve Slavičíně a byl vybudován 
varovný systém – bezdrátový 
rozhlas. II. etapa projektu řeší 
rekonstrukci mostu u obchodu 
v Nev-šové, kdy dojde k jeho 
celkové rekonstrukci. Starý 
most je ve špatném technickém
stavu a tvoří povodňovou zá-
branu. Bude tedy zdemolován
a nahrazen mostem novým, 
který umožní vyšší průtok
vody. Most bude také širší 
a změní se jeho směrové ve-
dení, což jistě uvítají motoristé 
i chodci. Součástí projektu je 
i zvýšení počtu hnízd varov-
ného systému a tím i zlepšení
slyšitelnosti bezdrátového 
rozhlasu. 

Celkové náklady jsou od-
hadovány na cca 6 mil. Kč, 
jejich přesnou výši samozřej-

mě ukáže až výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Příprava 
realizace projektu a výběrové 
řízení na dodavatele zabere 
několik měsíců, proto s rea-
lizací stavby počítáme až 
v příštím roce. 

Zmíněný operační program 
je již vyčerpán a další výzvy se 
již nepředpokládají otevírat. 
Tento program nám ve spo-
lupráci s našimi slovenskými 
partnery, kterými byly obce 
Uhrovec, Horné  Srnie, Nemšo-
vá a město Dubnica na Váhom, 
přinesl velké fi nanční zdroje 
na rozvoj. Jen v Nevšové to 
byla kromě shora uvedeného 
projektu oprava staré Nevšov-
ské cesty, vybudování nové 
cyklostezky na Luhačovice 
a bezdrátový rozhlas. 

Finanční zdroje samozřej-
mě hledáme i jinde – třeba 
v Operačním programu život-
ní prostředí, odkud bychom 
rádi získali finanční pro-
středky na odkanalizování 
Nevšové. V současné době 
jednáme s vlastníky dotče-
ných pozemků a věříme, že se 
setkáme s pochopením. O ulo-
žení kanalizace se dohodneme 
a otevřeme si tak cestu k dotaci 
na výstavbu kanalizace. 

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

Stolní tenisté Sportovních klubů Slavičín Jaroslav Kučera
a Antonín Martinec se účastnili mistrovství světa veteránů 
ve stolním tenise. Více na str. 6.

Situační studie supermarketu TESCO

Stolní tenisté Slavičína v Číně  Ve Slavičíně bude TESCO 

Plasty – 111. 8.
Papír a nnápoojové kartony
– 18. 8.

Svoz tříděného odpadu 
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si přišli malí i velcí, příznivci lidových pís-
niček, středního proudu nebo menšinových
žánrů, k dispozici byl skákací hrad, vodní
fotbal, ukázky bojové techniky a výcviku,
kuželkáři měli soutěž na kuželně…, prostě
každý si mohl najít to své. Neúnavný byl
Aleš Ptáček jako moderátor i hlavní spolu-
pořadatel Radek Svoboda s týmem svých
lidí, radost z krásného a úspěšného dne měly
i pracovnice našeho infocentra, které měly
akci na starosti. Všichni děkujeme za kladné
ohlasy na tuto akci. Moc nás všechny těší,
že se akce líbila.

Už na akci jsme začali přemýšlet nad příš-
tím ročníkem, který určitě zorganizujeme.
Přibudou další hudební skupiny, ochutnáme
nabídky speciálních piv od dalších pivovarů,
měly by se rozšířit nabídky atrakcí a soutěží
pro děti atd.

Vlastně jsem zapomněl odpovědět na do-
taz – rozpočet byl 70 tis. Kč, přesný závěrečný
účet zatím nemám k dispozici, neměl by se
ale příliš lišit od rozpočtu. Název mi naopak
připadá příhodný, vždyť je to taková párty
nás všech v zámeckém parku. Takhle jsme
to mysleli, a proto Park-párty. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V Nevšové se mluví o realizaci cvičné
plochy pro hasiče. Je pravda, že to bude
v prostoru fotbalového areálu TJ Sokol 
Nevšová? 

Ze zimního jednání valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů Nevšová (SDH) vzešel
požadavek na vybudování cvičné plochy pro
hasiče. Současně jsme hovořili i o vzniku
nového kroužku mladých hasičů, který by
byl zřízen přímo v Nevšové jako detašované
pracoviště DDM Slavičín. Pro tyto aktivity
jsme začali připravovat projekt na rozšíření
plochy v areálu TJ Sokol Nevšová, která by
sloužila nejenom hasičům, ale současně by
byla využívána jako tréninková plocha pro
fotbalisty. K tomuto záměru bychom rádi
využili program LEADER Místní akční
skupiny Luhačovské Zálesí. Součástí pro-
jektu je i vybudování dětského koutku pro
děti. Hlavním cílem je vybavení hasičského
hřiště, rekonstrukce hospodářské budovy
pro potřeby SDH, vybavení tréninkové
plochy pro fotbal, vybavení dětského hřiště

Ptají se lidé…

Kdy bude hotová oprava lávky přes
Říku v centru města? A opraveno parko-
viště u Záložny?

Obě zakázky jsou zadány, dodavatelé
připravují realizaci. Termíny realizací
jednotlivých staveb řešíme podle našich
možností a samozřejmě podle kapacit 
našich dodavatelů. Mohlo by se zdát, že
o prázdninách je času habaděj. V letošním
roce je tomu ale právě naopak. V současné
době se realizuje několik velkých pro-
jektů najednou (zateplení budov radnice
a městské nemocnice, regenerace sídliště
Malé Pole, cyklostezka Slavičín-Hrádek
atd.), u jiných probíhá výběrové řízení
(rekonstrukce Horákovy vily, regenerace
zámeckého parku atd.), o dotaci na další
projekty (zateplení Základní školy Vlára
a Sokolovny, revitalizace prostoru před
radnicí atd.) budeme žádat v nejbližších
dnech. Práce jsou navíc ztíženy faktem,
že probíhá rekonstrukce budovy radnice.
V souvislosti s tímto si dovoluji občany
požádat, aby při pohybu na radnici dbali
zvýšené opatrnosti.

Jsem přesvědčen o tom, že veškeré
práce stihneme v termínech, které máme
uloženy vždy rozhodnutím a smlouvou
o přidělení dotací. Dotazované akce jsou
fi nancovány z rozpočtu města a měly by
být během léta hotovy. 

Líbila se mi letošní Park-párty. Jen ten
název se mi nelíbí – nemohla by se akce
jmenovat jinak? A kolik město stála?

Tak toto je jeden z internetových dota-
zů, na které jsem zčásti odpověděl, zčásti
odpovídat nestíhám kvůli rekonstrukci
radnice. Než ale toto číslo zpravodaje
vyjde, snad budu mít resty vyřízeny. Ale
zpět k Park-párty.

Letos nás nepotkala nepřízeň počasí,
jak tom u bylo v loňském roce, kdy jsme
akci překládali a pak nás nakonec ještě
navštívila letní bouřka. Počasí vyšlo na jed-
ničku, program byl docela zajímavý, a tak se
v parku sešlo mnoho návštěvníků. Na své

a úprava přilehlého prostranství. Projekt je 
připravován tak, aby mohl být realizován 
na začátku příštího roku. Naším společným 
úkolem je ve spolupráci s Osadním výbo-
rem Nevšová, zástupci SDH Nevšová a TJ 
Sokol Nevšová připravit plochu pro tento 
projekt a uspět při získání fi nancí. 

Kde mohu nahlásit poruchu veřejného 
osvětlení?

Správu veřejného osvětlení pro naše 
město zajišťují Služby města Slavičína 
v souladu s uzavřenou smlouvou o pro-
vádění veřejně prospěšných prací. Tato 
organizace je zodpovědná za jeho řádný 
provoz. Ze svých zkušeností a namátko-
vých kontrol mohu s potěšením konsta-
tovat, že provoz veřejného osvětlení je 
zajišťován kvalitně. A pokud se někde 
porucha vyskytne, je zpravidla včas 
opravena. K Vašemu dotazu doplňuji, že 
zodpovědným pracovníkem za veřejné 
osvětlení, kterému můžete případnou 
závadu nahlásit, je pracovník SMS pan 
Josef Urbánek, tel. 774 320 951. V případě 
zjištění závady můžete informovat i mě 
na tel. 603 230 206, e-mail pavel.studenik@
mesto-slavicin.cz.

V posledních měsících jsem zazname-
nal informace o přípravě výstavby super-
marketů Tesco a Albert. Jak pokračují 
jednání kolem jejich výstavby? Znamená 
to, že konečně bude ve Slavičíně dlouho 
očekávaný market a že budou dokonce 
dva? 

Na tuto otázku Vám mohu odpovědět 
pouze částečně, a to v části dotazu výstavby 
supermarketu v prostoru mezi DPS Hrádek 
a benzinovou čerpací stanicí TRAKO. Ano, 
jedná se o supermarket TESCO, který bude 
ve Slavičíně postaven. Vzhledem k rozsáh-
losti odpovědi naleznete bližší informace 
v článku: „Ve Slavičíně TESCO bude“. K od-
povědi na otázku výstavby supermarketu 
Albert, který měl být realizován v neby-
tových prostorách u hotelu Slavičan, Vám 
zatím přesnou odpověď dát neumím, neboť 
koordinaci výstavby supermarketu Albert 
jsem nezajišťoval a ofi ciální informaci 
o realizaci, případném zamítnutí tohoto 
záměru jsem doposud nedostal. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
Správní rada fondu vyhlašuje výběro-

vé řízení na poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Slavičín na opravy 
a modernizaci bytů, bytových domů a ro-
dinných domů.

Půjčky z fondu lze poskytnout fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 na vznik nového bytu ve stávajícím 
bytovém nebo rodinném domě
 na rozšíření bytu ve stávajícím bytovém 
nebo rodinném domě
 na výměnu oken u domu staršího 15 let
 na dodatečnou izolaci proti zemní vlh-
kosti domu staršího 10 let

 na obnovu střechy starší 15 let 
 na zateplení obvodového pláště domu
staršího 5 let
 na obnovu fasády domu včetně klempíř-
ských prací
 na zřízení plynového nebo elektrického
topení ve stávajícím domě
 na opravu a rekonstrukci havarijního 
stavu balkonů a lodžií
 na vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu
 na vybudování WC
 na rekonstrukci bytového jádra vč.
vyzdění, na výměnu sanitární keramiky
a vodovodních baterií

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

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

Žádost i se př ij í mají v term í nu
od 26. 7.  2010 do 24. 8. 2010 poštou nebo 
v podatelně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček, 
předseda správní rady fondu
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Dokončení ze str. 1
Odkup dalších pozemků, které jsou 

ve vlastnictví města, schválilo zastupitel-
stvo města na svém zasedání 30. června 
2010. 

Nyní se zpracovává projektová doku-
mentace a bude připravováno území pro 
výstavbu supermarketu. Samozřejmě 
nás všechny zajímá, kdy budeme moci 
nový supermarket ve Slavičíně navštívit. 
O odpověď jsem požádal člověka, který 
na tomto záměru usilovně pracuje. Je 
jím Ing. Zdeněk Pop, zástupce fi rmy 
FUERTES development, který řekl: „Když 
jsem se s panem místostarostou Pavlem 
Studeníkem poprvé setkal, byl jsem mile 
překvapen, jak krásné město Slavičín je, 
a jsem rád, že můžeme ve Slavičíně vý-
stavbu TESCA realizovat. Rádi bychom 
stavbu zahájili v jarních měsících příštího 
roku.“ Z odpovědi nám však nevyplývá, 
kdy bude stavba dokončena. Je obvyklé, 
že stavba takového rozsahu probíhá 
zpravidla 6 měsíců. Jistě bychom si přáli, 
aby to bylo dříve. Ale všichni víme, že vše 
má svůj čas a že mnohé věci nejdou tak, 
jak bychom si přáli. Mohu však říci, že 
po celou dobu hledání odpovědi na Vaši 
otázku: „Jak je to s výstavbou supermar-
ketu ve Slavičíně?“, mě velmi mrzelo, že 
Vám nemohu dát takovou odpověď, kterou 
jste ode mne očekávali. Jsem rád, že tomu 
tak dnes již není, že supermarket ve Sla-
vičíně bude a že to bude TESCO. Všem, 
kteří napomohli řešit tento investiční 
záměr, děkuji.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

 Ve Slavičíně bude TESCO 

Další neplatiči vystěhováni z bytu Nový územní plán
města Slavičín

Z důvoodu omezenní platnoostti územ-
ního plánnu města zákkonem č. 1911/2008 
Sb., kterým see mění zzákon č. 1833/2006 
Sb., o úzeemníím plánoování a sstaavebním 
řádu (stavvební zákon)), schváliloo Zastu-
pitelstvo mměsta Slavičíín pořízeníí nnového 
územníhoo pláánu pro katastrálnní území 
Slavičín, HHráddek na VVlárské ddrááze, Div-
nice a Neevšovvá. V souučasné ddooběě začí-
nají probíhhat ppřípravnné projekttovvéé práce 
na pořízenní noového úzzemníhoo ppláánu. 

Vyzývááme právnické a fyzicckké osoby, 
které mají vlastnická nnebo obdoobnnáá práva 
k pozemkkům a stavbáám na uuveeddených 
katastrálnních územích, aby poddaaly své 
náměty naa zmměnu územního plánuu v ter-
mínu od 11. 8. 22010 do 115. 9. 20110 naa MěÚ 
Slavičín –– stavvební úřad.

Návrh na ppořízeníí územnííhho plánu 
nebo jehoo zmměny je uveden na strán-
kách httpp://wwww.messto-slavicin..cz/cs/
mestsky-uuradd-slavicin/tiskoppissyy-a-for-
mulare.httml.  Inng. Alois Sttudeník, 

vedoucíí stavebnníhho úřadu

Dnes Vám podáváme informaci, že dne
30. 6. 2010 byl v 10.00 hodin exekutorem
vyklizen byt č. 2 v domě č. p. 30 ve Slavičí-
ně – Hrádku a dne 1. 7. 2010 v 11.00 hodin
byl jiným exekutorem vyklizen byt č. 22,
rovněž v č. p. 30 ve Slavičíně – Hrádku.
Důvodem vystěhování bylo u obou případů
neplacení nájemného a služeb spojených
s bydlením. Poněvadž uživatelé uvedených
bytů dobrovolně byty neuvolnili, byl vstup
do bytů proveden i bez jejich přítomnosti, a to
za účasti exekutora a pod dohledem justiční

stráže. Dotyční uživatelé byli na základě 
rozsudku Okresního soudu ve Zlíně vystě-
hováni bez náhrady bytu, tzn. že jim nebyl 
přidělen žádný náhradní byt, ani přístřeší.

Další vystěhování se dále připravují, jeli-
kož v tuto chvíli je ze strany města Slavičín 
podáno několik žalob na soudní vystěhování, 
kterými se bude zabývat více exekutorů.

Opět apelujeme na všechny, kteří mají 
dlužné částky evidované u BTH Slavičín, 
aby začali své povinnosti řešit co nejdříve, 
neboť čas je v tomto případě proti nim. 

Ing. Oldřich Kozáček, ředitel BTH Slavičín

Za námi je první polovina letošních let-
ních prázdnin. Co přinesla našim klientům?

Desetidenního letního tábora se v hor-
ském hotelu Martiňák zúčastnilo celkem
54 dětí, z toho 50 ze Slavičína.

Dalších 19 dětí „putovalo ve stroji času“
v termínu 12. – 16. 7. 2010, a to v rámci tý-
denního příměstského tábora.

Tečkou za červencovými aktivitami
našeho zařízení byl příměstský týdenní
tábor se všeobecným zaměřením, v termínu
26. – 30. 7. 2010. Zúčastnilo se ho 28 dětí.

Od nového školního roku 2010-2011
budou jiným, pro rodiny s více dětmi lu-
krativnějším způsobem nastaveny platby 
s ohledem na činnost v zájmovém kroužku
na školní rok, a to konkrétně takto:

První dítě z rodiny uhradí celou výši 
nákladů, tj. 100 % na zájmový kroužek 
na jeden školní rok, a to jak v prvním, tak 
i v případně dalších zájmových kroužcích, 
které si zvolí.

Druhé a další dítě z rodiny uhradí 80 % 
nákladů na zájmový kroužek na jeden školní 
rok, a to jak v prvním, tak případně i v dal-
ších zájmových kroužcích, které si zvolí.

V poslední srpnové dekádě se budete 
moci informovat o naší činnosti, nabídce 
zájmových kroužků na nový školní rok 
2010-2011 a o nabídce dalších aktivit 
i prostřednictvím nově spuštěných webo-
vých stránek – www.ddmslavicin.cz.

Pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže

Fota z exekučního vyklizení bytu
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Zahájeenníí novééého škkolnníhhoo rokkuu 
20010/22011 zzaačne 1. 9. 20110 v 7.4455 hoddinn 
na gyymnáázziu v kmmmenovýých uččeebnácch.. 
OOd 2. poloovviny srpppna buudouu ppoostupnněě 
doplňňovánnyyy na innntraneetu inffoormaccee 
k novéému šškkoolnímu rrroku. VV příípaaddě potíížíí 
s přihhlášenníímm se prrrosím oozvěěte nna číssloo 
604 4553 95544.

AAktuaality
V letošních prázdninových měsících
začnou probíhat stavební práce týkající se
výměny všech prosklených částí na budově
(okna, kopility, vstupní dveře) a celkové
rekonstrukce obvodového pláště budovy.
Jedná se o schválený projekt Zelené Gym-
názium ve Slavičíně, jehož celkové náklady
činí 7 177 000 Kč. 
 Dne 25. června 2010 proběhlo vyhlášení
vítězů programátorské soutěže „Who is Neo“
pořádané Nadací Jana Pivečky a fi rmou
Object Consulting, s. r. o. V kategorii Senior
zvítězil Jakub Diatel, student sexty, 2. místo
obsadil Martin Holec ze septimy a 3. místo
získal Petr Zvoníček, student oktávy. V kate-
gorii Junior se z naší školy umístil na 2. místě
Jiří Kolínek ze třídy G-3 a na 3. místě Radim
Křek z kvinty. Všichni výherci si odnesli
pěknou fi nanční odměnu.
 Dne 28. června proběhl na gymnáziu
celodenní astronomický workshop, který
se uskutečnil za účasti lektorů z Hvězdárny
a planetária M. Koperníka v Brně. Tento
program se konal v rámci projektu dotova-
ného z OP VK.
 V měsících květnu a červnu mohli stu-
denti a návštěvníci gymnázia zhlédnout 
výstavu fotografi í s názvem „Okamžiky“.
Jednalo se o fotografi e od mnoha autorů,
např. T. Fišera, Š. Holčáka, F. Látala, M. Sle-
zákové, L. Štěrbové, V. Pálkové, H. Padopula,
J. Šimčíka a dalších.

Bc. Marie Stejskalová

AAstronomicckký worrkshopp naa GJJP, 
228. 66. 20100 

V poslední dny školního roku je práce
s žáky ve škole obtížná. Ti už samozřejmě jen
čekají na vysvědčení a těší se na prázdniny,
s námahou ještě možná vydrží pár minut 
poslouchat pana ředitele, ale svého třídního
učitele po mnoha svedených bitvách během
školního roku většinou neposlouchají vůbec.
Byl to tedy trochu odvážný čin uspořádat 
pro ně dva dny před rozdáním vysvědčení
astronomický workshop v rámci projektu
„Zavedení nových metod a forem do výuky
přírodovědných předmětů na Gymnáziu
Jana Pivečky Slavičín“. Jak jsem tu ale ně-
kolikrát psal, naše gymnázium může být 
pyšné na své studenty. Žáci třídy G-3 nehle-

dali výmluvy ani omluvenky a na workshop
přišli. Ve své učebně trpělivě vyslechli pár
krátkých prezentací od kmenových členů
našeho astrotýmu a také prezentaci amatér-
ského astronoma Martina Hroše, se kterým
spolupracujeme.

Druhá polovina programu proběhla
v počítačové učebně, kde se žáci nejdříve
interaktivně seznámili s letní oblohou. Pod
vedením lektorů z hvězdárny z Brna pak
v počítačové učebně proběhla i závěrečná
část workshopu: studenti absolvovali výu-
kový pořad o Sluneční soustavě a následně
pod dohledem lektorů tvořili ve skupinách
krátká videa o jejích tělesech. 

Tímto své třídě děkuji a přeji krásné
prázdniny a členům astrotýmu připomí-
nám, že dostali od lektorů úlohu – sestříhat 
videa a vytvořit z nich fi lm, který umístíme
na stránkách našeho astrodeníku. www.
astrodenik.gjpslavicin.cz

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

Ivo Rohlena

NNávšttěva zz Němecccka
Ve dnech 15. – 21. 6. 2010 nás navštívili

přátelé z německé partnerské školy Graf-
Friedrich-Schule v Diepholzu, kde už před-
tím naši studenti strávili společný týden
v březnu 2010. Jednalo se o další vzájemnou
výměnu, taktéž i projektovou činnost v rámci
projektu Comenius News. První den pobytu
německé studenty uvítal ředitel školy Josef 
Maryáš. Další den jsme zavítali do města
Kroměříže, kde jsme naše kamarády pro-
vedli zámkem a krásně rozkvetlou zahradou
a poté jsme odjeli do Zlína. Následující den
jsme navštívili lázně Luhačovice, kde se
všem velmi líbila kolonáda a ochutnávka
téměř všech léčivých pramenů. O víkendu
měl každý student individuální program
ve svých rodinách. V pondělí 21. 6. brzy ráno
bohužel přišlo rozloučení a odjezd návštěvy
zpět do Německa. Během pobytu německých

studentů jsme si určitě nemohli stěžovat, že 
bychom málo procvičovali konverzaci v ang-
lickém nebo německém jazyce. V neposlední 
řadě musím dodat, že jsme získali spoustu 
nových skvělých přátel!

Lucie Hubíková, kvinta

GGeopark BBíllé – Bieeele Kaarpaaty

V rámci projektu Společné poznávání 
Bílých – Bielych Karpat z Operačního pro-
gramu Přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007 – 2013 
byla dokončena expozice hornin, která nese 
název „Geopark Bílé – Biele Karpaty“. Geo-
park byl vybudován na základě partnerské 
spolupráce mezi studenty a učiteli Gymnázia 
Jana Pivečky Slavičín a Gymnázia v Dub-
nici nad Váhom a je umístěn u fotbalového 
hřiště při cestě k zámeckému parku. Můžete 
zde spatřit vápenec z Červeného Kameňa, 
púchovský slín a vápenec z Horného Srnia, 
andezit a porcelanit z lomu Bučník, pískovec 
z lomu Bzová, vápenec z Vršateckých Bradel. 
Každý kámen je označen popisnou cedulí se 
základními informacemi. Gymnázium Jana 
Pivečky srdečně zve k návštěvě Geoparku 
všechny příznivce přírodních krás Bílých 
Karpat. Mgr. Lucie Šuráňová

Gymnázium Jana Pivečky
Zahá

GG
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Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pi-
večky nabízíZDARMA pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity:

 Volný přístup na počítače
s připojením na internet na Horním ná-
městí č. 111:
PO, ST do 18 hodin
ÚT, ČT do 16 hodin
PÁ do 14 hodin

Můžete využít asistence pracovníka
nadace, který Vám poradí při práci s PC
nebo pomůže s vyhledáváním informací
a pracovních míst na webových serverech.

 Vzdělávací kurzy:
 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
 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

Informace Vzdělávacího střediska
Německá konverzace a gramatika pro 
středně pokročilé – délka kurzu 20 hodin. 
Cena podle počtu zájemců. Předpokládaný 
začátek kurzu od 7. října 2010.

Dále nabízíme kurzy Domácí ošetřova-
telská péče (DOP), vhodné pro osoby, které 
se starají o nemocnou či handicapovanou 
osobu v domácím prostředí a potřebují získat 
potřebné informace a dovednosti a kurz
Domácí ošetřovatelská péče 2, který je na-
vazujícím kurzem na kurz DOP a ve kterém 
zájemci prohloubí své znalosti a dovednosti 
z oblasti ošetřovatelství.

 Řemeslné kurzy:
Základy keramické tvorby 
Paličkování, Patchwork
Pletení z novinového papíru
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.

 Letní výtvarná škola
„Z pohádky do pohádky“ 2. – 6. 8. 2010

Pokud jsou nůžky a barvičky tví dobří 
kamarádi, rozhodně si nenech ujít tento 
kurz. V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu 
i malbu různými technikami, vystřihová-

ní, tvoření z papíru, ale i složitější techniky,
jako je malování na textil, batikování aj.

Domů si pak odneseš nejen spoustu 
nápadů, ale i hotové výrobky.

Tak neváhej, čas pro šikovné ruce je tu! 
Cena: 1 100 Kč

Všeobecné informace: Děti budou pře-
bírány v 8.00 hodin v Nadaci Jana Pivečky
ve Slavičíně a tamtéž budou předávány
rodičům v cca 15.30 hodin.

V ceně je zahrnuto: obědy, dopolední 
a odpolední svačiny, celodenní přísun
tekutin, celodenní dozor, užívání prostorů
a energie, materiál, návštěva koupaliště.

Určeno: Pro děti ve věku 7 – 12 let, které 
chtějí aktivním a zábavným způsobem
strávit týden prázdnin.

V případě zájmu se můžete informovat 
a hlásit v Nadaci Jana Pivečky, Horní nám.
111, Slavičín, nebo na telefonním čísle:
577 342 822, 739 095 315.

 Dílna inspirace
Každou středu od 16 hodin můžete v domě
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
Dílnu inspirace.Téma měsíce: ubrousková 
technika – krakelování

Bližší informace k aktivitám dílny získá-
te na telefonním čísle 777 913 782.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

I v okleštěné sestavě se podařilo futsa-
listům Jerevanu vyhrát na mezinárodním
turnaji v Hluku sobotní základní skupinu,
když si poradili se slovenskou Žilinou,
Marsem Karviná, slovenskou Trnavou
a celkem z Orlové. Trenéru Minarčíkovi
se však omluvilo několik hráčů a nakonec
musel v sestavě zaskočit třetiligový hráč FC
TVD Slavičín Martin Holek a také fotbalista
brumovského Elserema Ruda Ritter.

V nedělním programu Jerevan posílený
o brumovského odchovance (v současnosti
hráče druholigového Hlučína) Lukáše Bar-
tošáka nejdříve vyřadil nebezpečnou Jiřinu
Prostějov, poté ambiciozní Uherský Brod,

Jerevan skončil v Hluku před branami fi nále

JEREVAN CUP v nohejbale a kuželkách 

aby v nervy drásajícím čtvrtfi nále po re-
mízovém výsledku až na penalty podlehl 
Friscu Karviná.

Je to škoda, ale účast v elitní osmičce se 
určitě cení a Jerevan hanbu slavičínskému 
futsalu, nebo malé kopané neudělal. Po dvou 
vítězstvích je z toho nakonec celkové velmi 
hezké páté místo z 42 celků, když Jerevan 
nepoznal v turnaji hořkost porážky v zá-
kladní hrací době. 

Snad se podaří Jerevanu útok na me-
dailové příčky v příštím roce a v co možná 
nejlepší sestavě.

Více najdete na http://www.teikocup.
wz.cz/

Již XII. ročník turnaje v nohejbalu trojic 
a zároveň turnaje v kuželkách přilákal 
za úmorného vedra do areálu antukových 
kurtů v zámeckém parku nakonec 15 týmů, 
když tři původně přihlášené celky do Sla-
vičína nedorazily. Nejdříve se rozhořely 
boje v základních skupinách, kde se jako 
skupina smrti ukázalo Céčko, kde si to roz-
daly týmy Carveři, Piloti, Pošta a KAMIZA, 
za kterou nastoupil i místostarosta města 
Slavičín Pavel Studeník.

První překvapení v nohejbalovém tur-
naji se zrodilo ve čtvrtfi nále, kde si vítěz 
A skupiny Kameni Bohuslavice nad Vláří 
vylámal zuby s Nevšovou. 

Obrovské drama se odehrálo v utkání
Pošty a Drnovic, kde až koncovka třetího 
setu a jediný míč rozhodl o postupu poš-

ťáků. V dalších utkáních již postoupili
favorité do semifi nále, z nichž se prezento-
valy celky do fi nále a do zápasu o 3. místo. 
V něm Nevšová přeci jen potvrdila svoji
větší zkušenost a přehrála domácí Las 
Vegas. Ve fi nálovém utkání už nezbývaly 
celku Pošty síly na domácí tým Absinthu, 
který si tak po delší odmlce opět odnáší 
vítězství z Jerevan cupu. 

V kuželkách se nejvíce dařilo mladému 
Rosťovi Goreckému, který se stal v letošním
roce juniorským přeborníkem Zlínského 
kraje. V soutěži dokonce dokázal porazit 
i slavičínského druholigového hráče Pavla 
Slámu. Na třetím místě skončil s těsným
odstupem Jan Miklas. V soutěži žen domi-
novala Dana Bulíčková, která předvedla 
velmi kvalitní výkon. 

 Nohejbal:
1. Absinth Slavičín, 2. Pošta Slavičín, 
3. Nevšová, 4. Las Vegas Slavičín, 
5. –  8. místo Drnovice, Beze jména 
Slavičín, Kameni Bohuslavice a Piloti 
Slavičín
 Kuželky muži:
1. Rostislav Gorecký, 2. Pavel Sláma, 
3. Jan Miklas
 Kuželky ženy:
1. Dana Bulíčková, 2. Lucie Domorádová, 
3. Monika Kosečková
Foto najdete na http://nkslavicin.rajce.
idnes.cz/Jerevancup_3._7._2010/

Petr Koseček

Výsledky Jerevan cup 2010

Utkání Jerevanu v hale SK Slavičín 
Pá 6. 8.
18.00 Internacionálové Jerevanu : Old 
Boys Slov-matic Bratislava
19.30 Jerevan Slavičín : Slov-matic Brati-
slava (několikanásobný mistr Slovenska)

Dne 7. 8. 2010 
proběhne na místním víceúčelovém hřišti

III. ročník turnaje
v nohejbale. 

Touto formou zveme případné zájemce, aby 
se přihlásili do 5. 8. 2010 v místním

pohostinství v Divnicích. Zvou organizátoři.
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15. mistrovství světa veteránů ve stolním
tenise se uskutečnilo ve dnech 7. – 12. 6.
v hlavním městě autonomní oblasti Vnitřní
Mongolsko Hoh Hotu v Číně. Mistrovství
se hrálo v devíti mužských a ženských
kategoriích, nejmladší kategorie je 40 – 50
let, nejstarší nad 85 let. Akce se zúčastnilo
2 073 hráček a hráčů ze 62 zemí. Hrálo se
na 120 stolech značky DHS, dalších 40 stolů
jsme měli k dispozici na trénink.

Českou republiku reprezentovalo 52
hráčů z toho dva hráči Sportovních klubů
Slavičín – v kategorii 50 – 59 
let Antonín Martinec a v ka-
tegorii 60 – 64 let Jaroslav 
Kučera. Výpravu dále tvo-
řilo 12 Slováků a 18 Němců 
a celou akci zabezpečila 
německá cestovní kancelář 
Nachbarland Reisen ve spo-
lupráci s čínskou cestovní 
kanceláří Čína Travel Tour. 
S potěšením lze konstatovat, 
že s typickou německou 
pečlivostí a čínskou pohos-
tinností a obětavostí nedošlo 
během celého zájezdu k jedi-
nému problému. A protože 
do Číny se nejede každý 
rok, byl součástí zájezdu 
i poznávací program.

Po od le t u z  P r a hy 
do Frankfurtu a násled-
ně po deset ihodinovém 
letu do Pekingu na novém 
terminálu vybudovaném 
pro olympijské hry nás 
čekali v čínském hlavním 
městě dva pracovníci čín-
ské cestovky. Po ubytování 
a krátkém odpočinku v ho-
telu Jianguo /Budovatel/ 

jsme vyjeli na okružní jízdu zakončenou
návštěvou olympijského stadionu. K úžasu
všech je stadion v takovém stavu, jako kdyby
olympiáda měla teprve začít, čistota, pořá-
dek. Obdiv vyvolával akrobat, který chodil
na laně protilehlých tribun bez jakéhokoliv
zabezpečení.

Ke společné večeři se za doprovodu tradič-
ní čínské hudby podávala místní specialita
pekingská kachna, která však svou chutí
a množstvím měla moc daleko do kachny
se zelím na Valašsku.

Druhý den pobytu v Pekingu jsme jeli 
na výlet na Velkou čínskou zeď. Dobře fyzic-
ky připravení jsme prošli celý 15 km okruh 
s 10 strážními věžemi, který je nově rekon-
struovaný a připravený po všech stránkách 
pro turisty. Množství stánků se suvenýry 
a občerstvením je nutností, protože úmorné 
vedro, smog a samotná chůze po vysokých 
schodech na hradbách jsou velmi náročné. 
Po společném obědě v čínském stylu hůlkami 
následovala prohlídka hrobek a hrobů dy-
nastie Ming a den jsme ukončili návštěvou 
domu čínského léčitelství s masáží nohou. 
Zájemcům, kterých bylo hodně, odstraňovali 
léčitelé bolest akupunkturou. 

V pátek byla na programu celodenní 
prohlídka Zakázaného města, Nebeského 
chrámu a Náměstí nebeského klidu, muzea 
Mao Tce Tunga, bohužel jenom zvenku, pro 
obrovské fronty se nebylo možné dostat 
dovnitř; prostě úžasný zážitek, jenom všu-
dypřítomný smog a obrovská vlhkost kazily 
dojem z nádherné podívané.

V sobotu dopoledne jsme měli volno 
k nákupům, a to je v Číně obrovský zážitek 
– systém smlouvání o cenách s čínskými 
prodavačkami, jejich enormní snaha coko-
liv prodat, kdy zákazníky doslova dotlačí 
do svého stánku, a kdo je „měkkosrdcatý“, 
tomu vnutí i to, co nikdy koupit nechtěl. 
Odpoledne jme navštívili 700 let starou za-
hradu, kterou nechal pro své rodiče postavit 
jeden z čínských císařů.

V neděli dopoledne jsme odletěli do místa 
konání světového šampionátu. Po ubytování 
v luxusním hotelu Century a prezentaci jsme 
absolvovali autobusovou prohlídku města. 
Téměř třímilionové provinční město je 
hlavním městem autonomní oblasti Vnitřní 
Mongolsko – bylo postavené v padesátých 

Stolní tenisté Slavičína v Číně

Jaroslav Kučera (druhý zleva) se svými soupeři z Ruska, Číny a Německa 

Část české výpravy před výstupem na Velkou čínskou zeď
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letech minulého století ve stepi. Chloubou
města jsou unikátní památky, a to muzeum
Čingischána nebo chrám Dazhao.

V neděli večer se ve sportovní hale místní
univerzity uskutečnilo slavnostní zahájení,
které bylo určitě nejlepší ze všech, které jsem
měl možnost zhlédnout. Když pominu 90 mi-
nut povinných proslovů, tak vystoupení
téměř 500 tanečníků, akrobatů, také pionýrů
s rudými šátky, zpěváků a pěveckých sborů
bylo úchvatné.

V pondělí se rozběhly soutěže. V mé kate-
gorii nás hrálo 287 z toho bylo 82 domácích.
Postupně jsem vyhrál s Číňanem Wang Zhi
Guanem 3-0, s Němcem Beerem 3-0 a s Ru-
sem Chekunkovem 3-1. Ve vyřazovacích
bojích jsem po boji přehrál Jihoafričana
Dimanta 3-2, Pakhomova z Ruska 3-1, Číňana
Ma Jing Zhuana 3-0 a v boji o čtvrtfi nále jsem
nestačil na dalšího Číňana Huag Jian Jianga
a prohrál jsem 3-0. I tak celkové desáté místo
z téměř tří set účastníků je slušné.

Mnohem větší cíle jsme měli ve čtyřhře se
svým spoluhráčem Karlem Sekaninou z Kro-
měříže. Bohužel los nám nepřál a po pěti
vyhraných zápasech náš postup ukončili
domácí favorité.

V rámci volného dne jsme ve středu
absolvovali celodenní výlet na Zelenou
step k hranicím Mongolska. Po přivítání
v historických oděvech nám předvedli do-
morodci tradiční mongolské zápasy, závody
na koních a pozvali nás k malému pohoštění
do jejich obydlí.

Po ukončení šampionátu jsme přeletěli
s mezipřistáním v Pekingu do Šanghaje.
Po ubytování v hotelu Holiday Inn jsme odjeli
do města zahrad a hedvábí Suzhou. Výroba
hedvábí a následně přikrývek inspirovala
některé účastníky zájezdu k nákupu origi-
nálních přikrývek za celkem rozumné ceny.
Další den jsme měli na programu prohlídku
starého města s proslulým nábřežím Bund,
navštívili jsme závod na výrobu perel, kde
někteří zakoupili pro své známé a milé ná-
ramky, náušnice a náhrdelníky z vybraných
sladkovodních perel, mořské perly jsou pro
nás cenově nedostupné. Navečer jsme zajeli
do čínských Benátek – městečka Wutzou, kde
jsou domy postaveny ve vodě na dřevěných
kůlech, ale většinou předělané na luxusní
apartmány pro turisty.

Ve středu se podařil vedení naší cestovky
husarský kousek. Prostřednictvím českého
a slovenského konzula v Šanghaji (bydlí
a úřadují ve společné rezidenci) dokázali celé
naší výpravě zajistit protekčně vstupenky
na světovou výstavu EXPO a následně i vstup
do českého a slovenského pavilonu. My
jsme ve středu navštívili 496 metrů vysoký
mrakodrap a cesta nahoru rychlovýtahem
trvala jenom 31 vteřin, klášter a chrám Jade
– Buddha, který je nádherný a mniši zde žijí
jenom ze vstupného, milodarů a prodeje
vlastnoručně vyrobených suvenýrů. Také
se s námi nechali velmi ochotně vyfotit 
a za doprovodu velmi orginálních hudebních
nástrojů nám zazpívali písničku. Večer jsme
absolvovali cestu lodí po přístavu v Šanghaji
a viděli nádherně osvětlené mrakodrapy –

v Šanghaji je 5 000 výškových budov, z toho
810 budov má víc než 100 metrů – reklamy
a světelné efekty – prostě fantazie.

Všechno však překonal čtvrtek a návštěva
EXPA. Ten den byl v Číně svátek draka a Expo
navštívilo více než 600 000 tisíc návštěvníků;
jen v českém pavilonu bylo 50 000 zájemců.
Po přijetí ředitelkou naší expozice a krát-
kém seznámení s vystavovanými exponáty
nás hostesky provedly českým a následně
i slovenským pavilonem. Dojmy z našeho
pavilonu mám smíšené, nádherná historická
část, perly života v Česku jako hokej, koru-
novační klenoty, pozlacená kapka, ale také
trochu nesrozumitelná moderní část, kde
teprve po vysvětlení hostesek jsme poznali,
co vlastně vidíme. Zlatým hřebem, aspoň
pro naši výpravu, byla česká restaurace
kam nás paní ředitelka pozvala a každý
dostal zdarma dva půllitry Budvaru a dva
bramboráčky. Po prostudování jídelního
lístku jsme pochopili proč, půllitr Budvaru
70 yuanů a hovězí guláš se čtyřmi knedlíky
170 yuanů (1 yuan jsou zhruba 3 Kč). 

Poslední den nás dovezli naši čínští
průvodci do srdce Šanghaje na zhruba 5 km
dlouhou a 60 m širokou pěší zónu, která byla
naprosto neprůchodná, přeplněná snad
1 milionem lidí.

V šest hodin ráno jsme nasedli do letadla,
po 12 hodinách letu jsme přistáli ve Frank-
furtu a po další hodině letu v Praze.

A jak celou akci zhodnotit?  Zisk 7 medailí,
i když ani jedna nebyla zlatá, je rozhodně
v konkurenci domácích hráčů úspěch.
Po společenské stránce jsem získal další
kamarády, spousta mých soupeřů má pěkný
suvenýr ze Slavičína a já zase mám krásné
upomínky na své soupeře z celého světa.
Další přátelství jsme prohloubili a utužili,
jenom škoda jazykové bariéry. Poznali jsme,
že v Číně, i když má v názvu lidová, vládne
kapitalismus v nejtvrdší formě, téměř bez
důchodů a podpor v nezaměstnanosti. Každý
musí pracovat, třeba jen uklízet ulice, ale
země je moderní – pro nás nevídaná dopravní
infrastruktura s dost vysokou životní úrovní
(určitě nás vodili po lepších částech země).
Užili jsme trochu hladu, a to ne proto, že by
nebylo jídlo, bylo ho vždy dost, měli jsme
polopenzi, ale čínská kuchyně je úplně jiná.
Nezná sůl, pepř, maso hovězí, kuřecí a sko-
pové bylo vždy ve sladkém nálevu, podobné
naší marmeládě nebo dokonce v medovém
roztoku. Zelenina a saláty byly vždy spařené
vřelou vodou a sladkou zálivkou. 

Viděli jsme další div světa – čínskou zeď,
nádherné kulturní památky staré několik
tisíc let, potkávali jsme prakticky na kaž-
dém kroku tvrdě pracující obyčejné lidi.
A jak nám říkali naši mladí čínští průvodci
ve všech městech, která jsme navštívili,
kteří s mnohými vládními rozhodnutími
nesouhlasí nebo aspoň o nich polemizují
a mají dost prozápadní myšlení, obyvatelé
Číny se nikdy tak dobře neměli, a proto je
v zemi spokojenost.

Tento dobře organizovaný zájezd zkrátka
stál za absolvování.

Jaroslav Kučera

Klub českých turistů pořádá 
40. ročník etapového pochodu

Slavičínská
šedesátka 

28. – 29. 8. 2010

Trasy: 
 1. den
Slavičín – Haluzice (rozcestí) ZTZ – 
Loučky ČTZ – Dolní Lhota – Homole vl. 
značení – Horní Lhota ČTZ – Hory ZTZ 
– Pod Slavickým kopcem – Komonec – 
Pozlovice MTZ – Luhačovská přehrada 
ČTZ – kemp ŽTZ
 2. den
kemp – Luhačovská přehrada ŽTZ – Lu-
hačovice (pošta) – Přečkovice – Bojkovice 
MTZ – Vasilsko – Slavičín ŽTZ
Start:
Sobota 28. 8. 2010 v 7.30 hod. od haly SK 
Slavičín
Prezence:
Pátek 27. 8. 2010 od 18 do 21 hodin 
v hale SK Slavičín
Sobota 28. 8. 2010 od 6 hodin v hale SK 
Slavičín
Ubytování:
Pátek – hala SK Slavičín (vlastní spacák)
Sobota – kemp Luhačovice
Startovné: 200 Kč 
(zahrnuje nocleh, snídani a převoz za-
vazadel), večeře z vlastních zásob nebo 
v restauraci v kempu 
Pochod je určen osobám starším 15 let, 
uskuteční se za každého počasí a na vlast-
ní nebezpečí. Kratší trasa bude určena 
na místě startu.
 Doporučená mapa: č. 93 – Vizovické 
vrchy

Přihlášky se zálohou 100 Kč zašlete 
do 15. 8. 2010 na adresu:

František Kovařík, Okružní 597, 
763 21 Slavičín. Tel. č. 604 658 797

SK Snipers Slavičín, ve spolupráci 
s městským úřadem a pod záštitou hejtma-
na Zlínského kraje pana Mišáka, pořádá 
Mezinárodní turnaj ve fl orbale žen, který 
proběhne ve dnech

27. – 29. srpna ve sportovní hale. 
Účast potvrdila prvoligová družstva 

žen ze Slovenska – DFA Nitra a FBC Pre-
šov, z České republiky FBS Olomouc, FBC 
PEPINO Ostrava, FBC ASPER Šumperk, 
1. AC Uh. Brod (I. liga juniorek) a z druhé 
ligy žen FBC Zlín a domácí SK Snipers 
Slavičín.

Začátek utkání v sobotu i v neděli 
je v 8.00 hodin.

Zveme všechny příznivce fl orbalu. 
Přijďte podpořit naše děvčata.

Rudolf Novotný

Zveme Vás na

II. ročník mezinárodního 
turnaje ve fl orbale žen 
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Mistrovská utkání FC TVD
Muži A
Ne  22. 8. SK Sulko Zábřeh, 10.15

Muži B
Ne  8. 8. Hulín, 10.15 
Ne  15. 8. Fryšták, 10.15
Ne  29. 8. Březnice, 10.15

Dorost KS
So  7. 8. Hulín, 10.00
So  14. 8. Chropyně, 10.00
So  28. 8. Štítná, 10.00

V rámci zpestření prázdninového dne,
či vlastně noci, jsme přemýšleli, co za uve-
deným účelem vymyslet. Nápad se zrodil
rychle. Badminton je masový a v poslední
době populární sport, tak proč to nezkusit.
Pro hru v noci byly hned dva důvody. Prv-
ním bylo počasí. Navečer totiž případný
vítr ustává, což je pro hru badmintonu
venku zásadní. Druhým bylo zkusit něco
netradičního. Vzhledem k tomu, že nám

Neodmyslitelnou součástí slavičínské
Park-párty byl program na zrekonstruo-
vané kuželně. Připraveny byly nejenom
obě dráhy, ale také občerstvení v podobě
alko a nealko nápojů a tradičních klobásek
připravovaných v klasické udírně. V do-
poledních hodinách jste mohli zhlédnout 
přátelské utkání domácích kuželkářů se
slovenskými hosty z Dubnice nad Váhom,
které v letošním roce vyznělo lépe pro hosti-

Park-párty také na kuželně!

Noční turnaj v badmintonu v Divnicích

Národní soutěž plastikových modelářů, žáků 

tele. Odpoledne si mohli vyzkoušet všichni
ostatní zájemci o kuželkářský sport, jak
jim „to padá“. Na účastníky červencového
„koulení“ čekaly hodnotné ceny, za které
patří poděkování všem sponzorům. Hrálo
se ve třech kategoriích: mužskou vyhrál
PaedDr. Petr Navrátil, kategorii žen Ivana
Bartošová a žákovskou kategorii Rostislav
Gorecký ml.

Mgr. Aleš Ptáček – za KK Slavičín

V sobotu 7. 8. 2010 se uskuteční od 8 ho-
din v Lipině u Valašských Klobouk již 
třetí ročník Memoriálu Františka Strnada 
v malé kopané.

Je připraven celodenní doprovodný 
program – ukázky techniky Policie ČR, 
záchranné služby, sboru dobrovolných 
hasičů, dále skákací hrad a jízdy na ko-
ních pro děti, vystoupení cimbálových 
muzik SLAVIČAN, VINCÚCH, country 
skupiny KARAVANA, od 21 hodin za-
hraje blues-rocková formace SYMBIOZA, 
ve 22 hodin OHŇOSTROJ a dále DISKO-
TÉKA DJś  regionálních rádií. Záštitu nad 
akcí převzali hejtman Zlínského kraje 
MVDr. Stanislav Mišák a předseda FC 
TVD PaedDr. Petr Navrátil.

Přihlášky pětičlenných družstev 
a info: Mgr. Aleš Ptáček, tel.: 603 919 154

Orel jednota Slavičín pořádá zájezd na

TRADIČNÍ ORELSKOU POUŤ 
NA SVATÉM HOSTÝNĚ

v neděli 22. srpna 2010

Odjezdy autobusu:
v 6.15 z okolních obcí, v 6.30 z autobusové

zastávky U radnice ve Slavičíně

Přihlášky:
do 20. srpna 2010 v Potravinách u Pinďáků 

ve Slavičíně, u paní Tarabusové
Cena zájezdu: 130 Kč

počasí plně přálo, realizaci turnaje již nic
nebránilo. Hrálo se ve všech možných
kategoriích. První, vzhledem k začátku
turnaje v 19 hodin, hrály děti. Smíšené
čtyřhry končily cca ve 3 hodiny druhého
dne. Poslední účastníci opouštěli hřiště
spořádaně, ráno. Cílem akce nebylo vyhrát,
ale zúčastnit se.  Že  se akce podařila, svědčí
příznivé ohlasy zúčastněných. 

Za organizátory Josef Zvoníček

Pozvánka na sportovní kulturně-
společenskou akci LIPINA 2010

Vážení čtenáři, dovolte, abych Vás in-
formoval o průběhu a výsledcích již třetího
ročníku Národní soutěže plastikových
modelářů, žáků, která se tentokrát konala
v Luhačovicích. 

Své prostory poskytl Dům kultury Elekt-
ra. Hlavní sál byl zcela zaplněn soutěžními
i výstavními modely a ukázkami zbraní,
techniky a uniforem.

Děti z celé republiky, v kategoriích mladší
žák, žák, starší žák a junior soutěžily s téměř
stovkou modelů. Dalších více jak sto padesát 
modelů bylo výstavních. Plastikové i papí-
rové modely vystavovali nejen senioři, ale
svůj um přijeli ukázat i modeláři z řad dětí.

Během konání celé akce probíhal souběž-
ně i doprovodný program, a to nejen pro mo-

deláře. K vidění byly rádiem řízené modely
nákladních i sportovních automobilů, pro-
fesionální autodráha, již zmiňované ukázky
výzbroje, výstroje a techniky II. světové
války. Akci přijeli podpořit i členové KVH
Slavičín s obrněnou „vétřieskou“ nesoucí
protiletadlové kanony.

A nyní již k samotné soutěži. Počet mode-
lů jsem již uváděl; s velkým potěšením mohu
konstatovat, že se Slavičín může chlubit 
několika mistry republiky. Za žákovské
kategorie to je Lukáš Zámečník za perfektně
zpracovaný model závodního automobilu.
V kategorii bojové techniky máme hned
dvojnásobného mistra, je jím Pavel Šimoník
z Vlachovic. V kategorii juniorů obsadil
mistrovské místo Ondřej Hájek.

Ještě bych se rád zmínil o jedné mode-
lářce. Nikolka Šimoníková přijela svoje 
papírové modely jen vystavovat; avšak její 
zpracování natolik zaujalo přítomného mezi-
národního rozhodčího papírových modelů, 
že se rozhodl věnovat Nikolce zvláštní cenu 
poroty.

Tolik alespoň základní informace o tom-
to modelářském setkání organizovaném 
především pro podporu dětských modelářů.

Příští rok je toto setkání připravováno 
v Hodoníně. Těším se tedy, že i v této trošku 
vzdálenější lokalitě uvidím mnoho modelů 
našich šikovných modelářů. 

Závěrem přeji všem modelářům hezké 
prázdniny a těším se na shledanou v novém 
školním roce.  Tomáš Hájek 
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Střípky z české prózy a poezie 

Slavičín má dětského Superčtenáře 

Poslední červnové dny nám všem koneč-
ně přinesly takřka vymodlené léto, dětem 
zúročení školních úspěchů i neúspěchů 
a místním příznivcům knižní kultury zají-
mavé a podnětné setkání se zástupci české 
píšící elity současnosti – s prozaiky Petrem 
Prouzou, Václavem Duškem a básníkem Vác-
lavem Suchým, pořádané v úterý 22. června 
v restauraci Záložna.

Tito autoři, jež patří mezi stálé hvězdy 
každoročně probíhajícího festivalu Literární 
Luhačovice, přijali pozvání městské knihov-
ny a Nadace J. Pivečky ve Slavičíně, aby zde 
mohli před zraky veřejnosti seskládat formou 
četby barvitou mozaiku ze střípků svých 
prozaických i básnických děl, pobesedovat 
o svých knihách a povyprávět o tom, jak 
sladký i hořký může být život „cechu spiso-
vatelského“. Jednotlivé hosty a jejich tvorbu 
blíže představil PaedDr. Karel Milička, ředi-
tel SOŠ Luhačovice a iniciátor Občanského 
sdružení Literární Luhačovice, který sám 
napsal několik publikací o světové literatuře.

Příjemnou tečkou za pořadem byla živá 
a fundovaná diskuze publika s autory, jenž 
svědčí o tom, že je naše město velmi dob-

Ještě nedávno hledalo Česko svou 
zpěváckou Superstar, což počátkem roku 
2010 inspirovalo knihovnu k podobnému 
počinu, a to k vyhlášení soutěže Super-
čtenář – o nejlepšího dětského čtenáře 
knihovny ve věkové kategorii 6 – 11 let. 
O její popularizaci mezi dětmi se během 

školního roku také vydatně zasloužili pe-
dagogové všech místních škol, za což jim
od knihovny náleží pochvala a poděkování.

Soutěž vyvrcholila ve středu 23. června
veselým odpoledním pořadem Knihovna
vzhůru nohama. Všech 35 soutěžících, kteří
se dostali do užší nominace, bylo přivítáno

rým zázemím pro akce tohoto typu a že 
u jeho občanů patří čtenářství do okruhu 
prioritních zájmů. Spokojenost s průběhem 
podvečera tedy zavládla na obou stranách 

a spisovatelé se s nadšenými diváky loučili
společnou autogramiádou s příslibem, že
první „literární Slavičín“ rozhodně nemusí
být posledním. 

tajemnými bytostmi z fantasy říše Harryho 
Pottera, jenž je jim v současné době ze všech 
literárních hrdinů nejbližší. Následovalo 
slavnostní vyhlášení těch „nej“ čtenářů, 
kteří byli za svou půlroční čtenářskou 
píli oceněni pěkným dárkem, diplomem 
a odekorováni šerpou pro vítěze. Ani 
ostatní účastníci nepřišli zkrátka a obdr-
želi drobnou motivační odměnu. Všichni 
dohromady si pak formou kvizů a háda-
nek mohli zopakovat známé pohádkové 
a dětské příběhy a pobavit se na diskotéce 
ve společnosti madam Pinceové, knihov-
nice a pana Filche, obávaného strážce 
pořádku a školníka ze slavné školy čar 
a kouzel v Potterových Bradavicích. Takto 
zvesela a s pozitivní náladou byl završen 
školní rok v knihovně, která již plánuje 
další soutěžní ročník a těší se na nové 
„superčtenářské“ přírůstky.

VVýsleedky ssooutěžee:
1. místo: David Manduch (3.B ZŠ Malé Pole)
2. místo: Nikola Kořenková (5.B ZŠ Vlára)
3. místo: Kristýna Kořenková (2.B ZŠ Vlára)
4. – 10. místo: Marie Králiková (prima GJP), 
Michaela Machů (4.B Malé Pole), Michaela 
Kostková (prima GJP), Daniela Drápalová 
(4.A ZŠ Malé Pole), Tereza Čížová (3.A ZŠ 
Malé Pole), Nikol Červeňanová (5.A ZŠ 
Vlára), Sára Vašičková (3.A ZŠ Vlára)

Mgr. Gabriela Klabačková, 
vedoucí MěKK 

Půjčovní doba
Městské knihovny Slavičín v srpnu

pro děti a dospělé
Po 7.30 – 12.00  13.00 – 15.00
Čt 7.30 – 12.00  13.00 – 18.00
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Poděkování
Chtěli bychhom touuto cestouu ppooděko-
vat o. s. UUnArrt a všemm, kteří sse poodíleli 
na akci Benefifi ce bez bariér aa vvěnovali 
nám výtěžžek zz této akkce.
Přátelé z lláskyy, sdružeení pro haannddicapo-

vvané děti a mmládež ze SlSlaavičína

 Chtěl bbychh touto cestou ppoděěkovat 
příslušníkkům Policie České rreppuubliky, 
oddělení Slavvičín, zaa výbornně ppřipra-
vený „Denn ottevřenýcch dveří““, konaný 
20. červnaa. 
Svým přístupeem a nejrrůznějšímmi ukkázka-
mi dokázaali prro malé i velké návvšštěěvníky 
rozsvítit Slunnce na jinak upplaakkaném 
nedělním nebbi.  Ondrra Hájek

Městský klub Slavičín
pořádá ve spolupráci 

s p. Hermannem

pro (úplné i věčné) začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé

Délka kurzu 60 vyučovacích hodin
(2 vyučovací hodiny jednou týdně

úterý, středa nebo čtvrtek)
září – duben

skupinky se 6 účastníky 

(začátečníci 8 účastníků) 

Začínáme v září, ale již nyní je čas
myslet na včasné přihlášení!
Jen omezený počet zájemců!

Více informací na www.effort.cz nebo
na tel. čísle 577 321 359.

SSrpenn, měěssíc řeckkkého fifi lmmu 
vve Slavičíínně

Po přehlídce francouzské a italské 
kinematografi e nabídne projekt Film 
a škola ve slavičínském kině to nejlepší 
z řeckého fi lmu. Jako vždy se vstupným 
zdarma. Více informací najdete na webu 
dokinavsobotu.slavicin.org.
Srpnové termíny promítání:
7. 8. a 21. 8.

Kurzy anglického 
jazyka

V pondělí 5. 7. 2010 proběhl na výletišti
v Hrádku druhý ročník Dětského dne, který
vyvrcholil ve večerních hodinách koncer-
tem skupiny HRDZA a držitele několika
slovenských slavíků kapely DESmod.

Tato fi nančně velice náročná akce by se
neobešla bez velké podpory sponzorů a také
pořadatelů!

Považujeme za povinnost poděkovat fi r-
mám:CONVERSE, HOPA, NICOMA, DHL,
ELVA, CESIS, s. r. o., FLOREŠ-OUTDOOR,
pila VÁGNER, DOKOTEX, MO ČSSD Slavi-
čín a SDH-Hrádek za fi nanční podporu akce!
Dále děkujeme LAVR DESIGN, ORIFLAME,
BTC-Trade, J. Malaníkovi, M. Hubíkové,
p. Malychové a Pelinimu za hračky a cuk-
rovinky pro děti. 

Dětský smích a DESmod opět zněly Hrádkem 

Díky patří také všem pořadatelům dět-
ského dne, kteří se s odhodláním postarali
o zábavu dětí i dospělých: SDH Hrádek, SDH
Štítná, leteckým modelářům ze Slavičína,
Šroťákům, L. Maděrkovi, M. Kramárové,
P. Rakovi a městu Slavičín za podporu a po-
chopení. Ovšem lví podíl na bezchybném
průběhu akce měli všichni ti výborní a skvělí
lidé, kteří se od neděle do úterý neúnavně
a nezištně starali o chod celého víkendu.

Příští rok určitě zase akci zopakujeme
a pokusíme se překonat vysoko nastavenou
laťku letošního ročníku. 

Odměnou nám všem je, že výdělek cca
75 000 Kč bude rozdělen mezi místní dob-
ročinné organizace. 

Majoš Zvonek a Šárka Valčíková

MUDr. Marie Častulíková 
od 9. 8. 2010 do 20. 8. 2010 – DOVOLENÁ. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Jolana Malotová 
od 23. 8. 2010 do 27. 8. 2010 –DOVOLENÁ.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
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NAROZENÍ
Miroslav a Markéta Sedlářovi
– syn Maxmilián
Miroslav a Ludmila Jandíkovi
– syn František
Petr a Jitka Kulíškovi – dcera Amy
Aleš a Lenka Bartončíkovi – dcera Sofi e
Jiří Holeček a Irena Švanderová – syn Gabriel
Libor a Martina Pošvecovi - dcera Lenka

ÚMRTÍ
7. 6. 2010 Františka SSukaná, 84 let, Šanov

 10. 6. 2010 Karel Urbáánek, 88 let, Šanov
 12. 6. 2010 Agáta Vaňaatková, 91 let, Divnice
 16. 6. 2010 Jarmila Maazúrová, 56 let, Slavičín
 18. 6. 2010 Jaroslav Strrojil, 98 let, Slavičín
 19. 6. 2010 Alena Koprivňanská, 61 let, Rudimovrivňanská, 61 let, Rudimov
 20. 6. 2010 Josef Drozd, 43 let, Slavičínd, 43 let, Slavičín
 21. 6. 2010 Ing. Josef Čech, 78 let, Slavičín
 27. 6. 2010 Roman Verner, 39 let, Slavičín
 29. 6. 2010 Anna Antošová, 69 let, Šanov
 30. 6. 2010 Vlasta Hrdličková, 88 let, Slavičín
 30. 6. 2010 Jaroslav Charvát, 72 let, Slavičín

Dne 17. srpna 2010 vzpomenneme 
30. výročí, kdy zemřela naše 

milá maminka, paní 
Amálie MARCANÍKOVVÁ 

a 21. srpna tatínek (31. výrročí) 
František MARCANÍKK 
z Bohuslavic nad Vláříí. 

VšeVšemm, kdokdo vz vzpompomenoenou su s ná nááámimi, 
děkuje dcera Anežka s manžželem.

Dne 28. 8. 2010 by oslavil pan 
Tomáš JORDÁN z Lipové své 

40. narozeniny a dne 27. zářří 2010
vzpomeneme 5. výročí jeho úúmrtí.

S láskou vzpomínají rodiiče
a sourozenci.

Dne 3. 8. 20110 1 bbby b se dožil 70 let paaan nn 
Michal PORHIRHIRHINČÁK ze Slavlavlavičíičíičínanana.
S lS lS láskou a úúúctooou vzpozpozpomínmínmínajíajíají ma maman-nn

želka a da da děti s rodododinainainami.mi.mi.

DěkDěkDěkujeujeujeme mm vvvšem za ppprojrojrojeveeveevení níní 
souuuusoustrstrstrstrstrastastastaastii, i, i, kvěkvěvěvěvětininintinnovéooovéo daaa daaryry ry ry ry a úa úa úa úa účasčasčasčasčasttttt 
při popopopoposlesleslesleslednídnídnídnídním rm rm rm rm rozlozlozlozozloučoučoučoou eníenenenen  s s ss s panpanpanpanpanemem ememem

Jarararararoslosloslosloslaveaveaveaveavem Cm Cm Cm Cm CHARHARHARHARHARVÁTVÁTVÁTVÁTVÁTEM.EMEME  
ManManManManManželželželželželkaka ka aka a da da da da dětiětiětiětiěti s  s  s  s  s rodrodrodrodrodinaiiii mimmm

Děkujeme zaa účaúčaúčaúčaúčast st st tt a ka ka ka ka květvětvětvětvětinoinoinoinoinové vé vé vv
dary všem, kkkteeří síí sí sí sse pe pe ppe pe přišřišřišřišřišř li lili lilil rozrozrozrororo loulouloullouloučitčitčittt 

s naším sssynyneyy mm a brrbrrratraatratatrem em em emm RomRomRomRomRoma-a-a-a-a-
nemnemnemnene  VEEEERNENNNEN REMREMREMEMREM. 

RodRodRodRoRoR ičče a sourozenci

Děkujeme všššešš mmm za účast a vyjádře-
ní soussstraaasti na pohřbu

pana Jaro llslall va STROJILA. 
Rodina StrojilovaR di S jil

DneDDneDne 5. 5 5  8. 20202010 1010 vzpvzpvzpomeomeomenemnemneme ee
5. 5. 5. smmmutnééé vý vývýročročročí úí úí úmrtmrtmrtííí 

panpanpana Aa Aa Antontontonínnínnína Ša Ša ŠMOTMOTMOTKA KA KA 
ze ze ze SlaSlaSlavičínanana.

Za Za Za tictictichouhouhou vz vz vzpompompomínkínkínku du du děkuuje jeje 
l manmanmanželžeže ka, sysysynovnovnové Aé Aé Antontontonínnínnín, K, K Kamamamil

a Ma a iroiroiroslav sss ro ro rodindinnamiamiami.

DěkDěkDěkDěkDěkujeujeujeujujeme všem kamarádům 
u IvaIvaIvaIvaIvana na na nana JANJANJANJANJANČEKA, kteří mu při srazu

spospospopopol žlululllužákůáků ě věnov liali vzpomí kínku 
a kytičku.

Rodiče a sourozenci

Děkuji obětavým pracovníkům 
-nemocnice ve Slavičíně v čele s pa-

m nem primářem MUDr. Palkovským
za péči, kterou věnovali mému 

muži, panu Jaroslavu Charvátovi 
v jeho posledních dnech života.

Za rodinu Marie Charvátová, 
manželkaž lk

Dne 29. srpna 2010 
vzpomeneme 5. výročí úmrtí 

pana Vladimíra GOLDBACHA 
z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomíná man-
želka Marie, syn Vladimír a dcery 

Marie a Dana s rodinami.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVEN

SŇATKY
Tomáš Julínek a Lenka Fojtk a Lenka Fojjtíkovovákoa Lenka F tíkotíkLe
Dalibor Taibl a Martina Bůba Martina BůůbelovááMartina beelová
Nikola Lekovski a Kateřina Úla Kateřina ÚlehlováÚlehlovářina
Alexandr Hahn a Irena IvanišováIvaniš váávanišováová
Stanislav Koštuřík a Jana Sommerová
Lukáš Vašička a Monika Orihelová
Jiří Zoller a Romana Králíková
Patrik Krajíček a Lucie Borová
Petr Štefaník a Anna Lomová
Petr Kovářík a Iva Majzlíková
Jan Vavrys a Pavla Poláchová
Radek Trčka a Jana Pavelčíková

Stále více lidí má dnes doma počítač a přístup
k internetu a jeho službám a stále více z nich chce
komunikovat se svými dodavateli moderně a efektiv-
ně. Nechodit například s každou složenkou na poštu
nebo vyřizovat své záležitosti s vodou na zákaz-
nickém centru ve městě. Společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO), která je
členem skupiny Veolia Voda, jim jde s nabídkou
nových elektronických zákaznických služeb vstříc. 

Patří mezi ně například osobní zákaznický
účet, dostupný na webových stránkách MOVO
na adrese www.smv.cz. Ten zákazníkům umožní 
nejen nepřetržitý přístup k informacím, ale zejména
pak kontrolu jejich výdajů. Kdo má informace, lépe
si dokáže svou spotřebu vody, ale i vynaložené ná-
klady na její zajištění řídit, rozhodovat se jak uspořit
apod. Osobní účet je naprosto zabezpečený před
zneužitím, přístupný jen pro osoby, které jeho majitel
určí. Zákazníci tak mají přehled nejen o své spotřebě

vody, ale o všech svých fakturách, odečtech vodoměru
ve svém odběrném místě, stejně jako o možnosti nahlásit
změnu smluvních údajů, výši placených záloh, nebo
možnosti doručit samoodečet vodoměru atd. 

Další novinkou jsou elektronické faktury pro
zákazníky. Faktura je zasílána na uvedenou elektronic-
kou adresu jako příloha e-mailové zprávy ve formátu
PDF. Doporučuje se hradit tyto faktury buď přímým
inkasem z účtu zákazníka nebo jednotlivým příkazem
k úhradě. O aktivaci této služby je možné požádat
na zákaznické lince 800 100 063 nebo e-mailem
na zc@smv.cz stejně jako osobně přímo v zákaznických
centrech MOVO v Olomouci, Prostějově, Uničově,
Valašských Kloboukách a Zlíně.

MOVO zavedla také nový způsob platby
za vodu, a to přes terminály SAZKY, které jsouYY
u čerpacích stanic, v nákupních centrech, prodejnách
tabáku apod. Tam stačí pouze předložit čárový kód,
umístěný v příloze faktury a částku v hotovosti zaplatit.

Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, 
který nezávisí na výši úhrady.

O haváriích na mobilu
Zákaznická linka společnosti MORAVSKÁ VO-

DÁRENSKÁ, a. s., funguje 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu a její operátoři poskytují veškeré informace, 
které se týkají dodávek vody a odvádění a čištění 
odpadní vody. Po telefonu je možno se také zaregis-
trovat k zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv. 

MOVO zdarma rozesílá důležité informace 
například o dodávkách vody, haváriích, odstávkách 
vody včetně předpokládaného termínu ukončení 
odstávky a další. K této nové službě se již na Mo-
ravě přihlásilo více než 2800 zákazníků a bylo 
jim od roku 2006 rozesláno na 60 tisíc zpráv. 
Kromě upozorňování na odstávky a havárie lze 
tímto způsobem získat také informace o cenách, 
změnách provozní doby zákaznického centra a jiné. 
Registraci je možné provést na www.voda-info.cz, 
na tel.: 800 100 063 nebo zaslat SMS ve tvaru 
VEOLIA na číslo 720 001 112.

Nové služby vodáren usnadňují život

placená inzerce

Dne 27. 8. 2010 tomu bude 50 let, 
kdy si vzájemně řekli své „ano“ 

Josefka a Ladislav PAÚROVI z Lipové.
K tomuto krásnému jubileu 
blahopřejí děti s rodinami.

Blahopřejeme
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placená inzerce
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Firmaa HOOPA CZ, ss. r. o., Slaavičíín
hleddá zaaměstnannce na pooziici

Vedoucí dopravy
Pracovní náplň:
• zefektivnění procesů v dopravě, skladování
• kontrola plnění povinností 
• řešení reklamací
• přímé vedení týmu podřízených pracovníků
• komunikace se zákazníky
• vedení ekonomiky dopravy
• odpovědnost za chod oddělení dopravy, 
skladování, spedice

Požadujeme:

• SŠ/VŠ technického nebo ekonomického 
směru
• zkušenosti s řízením kolektivu
• zkušenosti v nákladní dopravě
• výbornou znalost PC (MS Windows, MS 
Offi ce), analytické schopnosti
• manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu
• odpovědnou, komunikativní osobnost
• časovou fl exibilitu

Nabízíme:
• perspektivní uplatnění s možností profesního 
růstu
• dobré fi nanční ohodnocení závislé na pra-
covním nasazení a výkonech
• pestrá pracovní náplň

Nástup možný ihned.
Místo výkonu práce Slavičín.
Zájemci, posílejte strukturované životopisy 
na mail bonko@hopa.cz.

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

placená inzerce

LETNÍ  AKCELLETTNÍ  CECEKAALLEETTNNNÍÍÍÍ AAAAKKKCCCEEE 

WWW.PNEUPLUS.CZ

SERVIS KLIMATIZACE
SEŘÍZENÍ GEOMETRIE
VÝMĚNA OLEJE

LLLLEEEETTTTNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍ AAAAAAAAKKKKKCCCCCEEEELETNÍ  AKCE      

SLAVI ÍN – HRÁDEK (Areál ZD)
Tel.: 577 341 675   Mobil: 723 070 808
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NABÍDKA PRÁCE
Obzor, stavební bytové

 družstvo Slavičín
hledá schopného pracovníka na pozici

BYTOVÝ TECHNIK
Požadujeme:
SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru
Výborné vyjadřovací schopnosti
Pečlivost a spolehlivost
Řidičský průkaz sk. „B“
Dobrá znalost práce na PC
Možnost pracovat v odpoledních a ve-
černích hodinách
Výhodou je znalost problematiky byto-
vého družstevnictví, zákona o vlastnictví 
bytů a správy nemovitostí

Nabízíme:
- Odpovídající fi nanční ohodnocení
- Přátelský pracovní kolektiv a příjemné 
pracovní prostředí

Nástup: ihned

V případě zájmu o tuto pozici doručte
svůj profesní životopis na adresu: 
Obzor, stavební bytové družstvo
Družstevní 787 
763 21 Slavičín
nebo elektronicky: info@obzor-sbd.cz.

V př ípadě dotazů volejte na tel .: 
733 550 964, 577 341 875

Mgr. Hana Urbaanová pořřáddáá 
od září 22010 

kurzy jazyka anglického 
pro začátečníky, 

mírně pokročilé a pokročilé.
Kontakkt: 5777 350 242, 603 77899 2275 
nebo hana..urbanovva@centrrummm.cz. 

Termíín přřihlášenní do 5. 9. 200110.

Pohřební služba INVA 
Slavičín, náměstí Mezi Šenky

(bývalá vinotéka, vedle potravin Elva)
Provozní doba: Po – Pá 9.00 – 15.00

- zajistíme služby dle Vašich požadavků
- kdykoliv na zavolání, tel. č. 723 319 307,

737 336 452
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale můžeme Vám 

usnadnit situaci, do které Vás osud přivedl.

placená inzerce
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