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Svoz tříděného odpadu

Komunální volby jsou již za námi, v 1. de-
kádě listopadu se sejde nové zastupitelstvo
města, zvolí radu města, starostu a mís-
tostarostu. V souvislosti s těmito událostmi
skončil mandát členům zastupitelstva města
volebního období 2006-2010. A samozřejmě
nejen jim. Svou práci ukončily osadní vý-
bory, výbor fi nanční nebo kontrolní a další
výbory či komise. Samozřejmě není možné
na tomto místě vyjmenovat všechny tyto
orgány a jejich členy. Byl by to hodně dlouhý
seznam. Seznam těch, kteří městu nezištně
pomáhali svou prací, zkušeností, znalostí
prostředí či dobrou radou.

Děkuji všem členům zastupitelstva města,
kteří s námi pracovali na společných úkolech
vedoucích k rozvoji města. Zastupitelstvo
se oprostilo od politikaření a zbytečných
půtek, které nikdy nikam nevedou a věno-
valo se svému poslání. To se samozřejmě
pozitivně projevilo na odvedené práci.
Díky patří také všem poradním orgánům -
členům výborů a komisí, bez jejichž práce
by rada ani zastupitelstvo města nemohly
rozhodovat plnohodnotně a s vědomím, že
předkládané materiály a návrhy řešení jsou
těmi správnými. Zvláště chci poděkovat 
předsedům a členům osadních výborů. Bez
jejich práce si nedovedu řízení místních částí
města představit.

Neorganizovanými a mnohdy i nevědo-
mými pomocníky byli všichni občané, kteří
podávali městu své náměty, kteří přišli a ptali
se, kteří sedli k počítači a ptali se, kteří upo-
zorňovali na věci, které bychom měli zlepšit.
Takováto komunikace je neocenitelným
zdrojem informací, jak pro občany, tak pro
město. A pro město mnohdy důležitým pod-
nětem k práci či důležitou zpětnou vazbou
kroků, které město učinilo. Tedy díky všem,
kteří se o veřejný život zajímali a zajímají.

Věřím, že i ve volebním období 2010-2014
najde město dostatek pomocníků. Vždyť je
to přeci naše město a jaké si ho uděláme,
takové ho budeme mít.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Děkujeme za pomoc

Zvolení členové zastupitelstva města

Příjmení, jméno Věk Navrhující strana Politická příslušnost
Hlasy

abs. v %
Rumplík Zdeněk Mgr. 56 ČSSD ČSSD 1 017 7,74
Končický Jaroslav Ing. 44 ODS ODS 911 8,05
Zemčík Petr MUDr. 50 ČSSD BEZPP 850 6,47
Navrátil Petr PaedDr. 55 ČSSD ČSSD 839 6,38
Pinďák Pavel Ing. 31 ČSSD ČSSD 771 5,87
Palkovský Libor MUDr. 55 ODS BEZPP 756 6,68
Filáková Božena Mgr. 45 TOP 09 BEZPP 755 15,83
Goldbach Roman Mgr. 49 ODS BEZPP 703 6,21
Studeník Pavel Ing. 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 677 7,59
Kadlec Miroslav Ing. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL 666 7,47
Jakúbková Jana Mgr. 46 ODS BEZPP 636 5,62
Kozáček Oldřich Ing. 41 ODS BEZPP 617 5,45
Došla Karel 54 ČSSD ČSSD 616 4,69
Adámková Jana Mgr. 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 529 5,93
Číž Josef 37 NEZ BEZPP 489 9,56
Slámečka Ladislav PhDr. 58 Nestran. BEZPP 485 17,62
Milička Stanislav 27 NEZ BEZPP 464 9,07
Sudková Pavla 45 TOP 09 BEZPP 400 8,38
Studeníková Marie 43 SPOZ BEZPP 374 12,9
Haraga Ervín Mgr. 56 KSČM BEZPP 356 6,81
Dolenský Stanislav MVDr. 52 KSČM BEZPP 333 6,37

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Slavičín, 
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010

* Úřední deska MěÚ, smuteční oznámení, 
výpisy ze zasedání RM a ZM

* Venkovní teplota on-line
* Web-kamera on-line Co děláš, sousede
* Databáze služeb, obchodů, fi rem
* Otázky a odpovědi – Ptejte se starosty
* Aktuality * Akce * Ankety

 www.mesto-slavicin.cz

Rekonstrukce radnice před dokončením

Realizace rekonstrukce budovy sla-
vičínské radnice, která byla zahájena 
počátkem letošního července, se blíží 
k závěru. V současné době ještě pokra-
čují práce na vybudování vnitřního 
výtahu, veřejnost však již zaznamenala 
významnou změnu budovy po výměně 
oken a zateplení obvodového pláště 
s novou fasádou.

Volební účast 50 %, více na straně 3 – 4 

Najděte si na městském webu
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Rada města Slavičín na své 102., 103., 104.
a 105. schůzi mj.
 schválila
uzavření smlouvy o spolupráci při za-
jištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů
se společností Asekol, s. r. o., Praha,
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlín-
ského kraje uzavřené mezi městem Slavičín
a Zlínským krajem na kulturní akci „Jak
to dělali naši staříčci“ ve výši 5 000 Kč;
 rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Fasáda kuželny ve Sla-
vičíně“ za cenu obvyklou ve výši 230 093 Kč
vč. DPH uchazeči Pavel Pekárek, Újezd,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Zateplení nemocnice
Slavičín – související stavební práce“
(Oprava ploché střechy) za cenu obvyklou
ve výši 48 732 Kč vč. DPH uchazeči Pavel
Kováč, Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Zateplení
nemocnice Slavičín – související stavební
práce“ (klempířské práce) za cenu obvyk-
lou ve výši 136 798 Kč uchazeči Jaroslav
Luka, Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu
na služby: autorský dozor na akci: „Pro-
tipovodňová opatření a varovný systém

Říka-Vlára-Váh, II. etapa, část č. 2 – Varovný
systém“ za cenu obvyklou ve výši 3 000 Kč
vč. DPH uchazeči EMPEMONT, s. r. o., Va-
lašské Meziříčí,
o zadání zakázky malého rozsahu
na služby: technický dozor investora na akci:
„Protipovodňová opatření a varovný systém
Říka-Vlára-Váh, II. etapa, část č. 2 – Varovný
systém“ za cenu obvyklou ve výši 7 000 Kč
uchazeči Atelier RB, s. r. o., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na akci:
„Diagnostika zkorozivění stožárů veřejného
osvětlení“ za cenu obvyklou ve výši 37 187 Kč
vč. DPH uchazeči JKV OPAVA, s. r. o., Opava,
o výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na provedení služeb na akci:
„Slavičín – regenerace zámeckého parku“
za cenu ve výši 1 557 218 Kč vč. DPH uchazeči
ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o., Bystřice
pod Hostýnem,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Slavičín – mobilita pro
všechny – II. etapa, Budova polikliniky“
za cenu obvyklou ve výši 246 085 Kč vč. DPH
uchazeči CHMELA-STAV, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci: „Zateplení nemocnice
Slavičín – související stavební práce“ (Opra-
va ploché střechy Interna I) za cenu obvyklou
ve výši 29 736 Kč vč. DPH uchazeči Pavel
Kováč, Slavičín,
o výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na dodávky na akci: „Sběrný
dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavičín“,
část č. 1, Sklady, nádoby, příslušenství,

Zprávy z radnice za cenu ve výši 636 493 Kč vč. DPH uchazeči 
MEVATEC, s. r. o., Roudnice nad Labem, 
o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Hrádek – Opra-
va chodníků“ za cenu obvyklou ve výši 
176 836 Kč vč. DPH uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Chodník v ul. 
L. Výducha II – Slavičín“ za cenu obvyklou 
ve výši 229 691 Kč vč. DPH uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
 o výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na dodávky na akci: „Sběrný 
dvůr a rozšíření separace odpadů – Slavi-
čín“, část č. 2, malý nakladač za cenu ve výši 
1 040 400 Kč vč. DPH uchazeči ZETES 
Servis, spol. s r. o., Bojkovice,
o výběru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku na dodávky na akci: „Sběrný 
dvůr a rozšíření separace odpadů - Slavi-
čín“, část č. 3, – Kontejnerový nosič, příslu-
šenství, za cenu ve výši 2 534 400 Kč vč. 
DPH uchazeči CSAO, spol. s r. o., Kroměříž, 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce: „Sběrný dvůr a rozšíření sepa-
race odpadů – Slavičín“ – Stavba, za cenu 
obvyklou ve výši 3 689 787,60 Kč vč. DPH 
uchazeči První KEY-STAV, a. s, Třinec.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

 Děkujeme voličům za výraznou podporu kan-
didátů ODS Slavičín v komunálních volbách.
Bude nám ctí podílet se na  dalším rozvoji města.
Současně blahopřejeme všem kolegům, nově
zvoleným členům zastupitelstva města, a těšíme
se na spolupráci. 

 Děkujeme všem voličům, kteří v komunálních
volbách 2010 dali důvěru našim kandidá-
tům. Vaší podpory si velmi vážíme. TOP09. 

 KDU–ČSL ve Slavičíně děkuje všem svým
voličům za projevenou přízeň a důvěru v říjnových
komunálních volbách.

na svých porostech velmi lpí a tak se obá-
vám, že případná dohoda bude jen ztěží
možná. Uvidíme.

Je už jasné jak dopadlo povolební vyjed-
návání – kdo bude starosta, místostarosta,
v koalici…?

Aby nějaká volební strana získala více
než 50 % hlasů a nebylo tak třeba povolební-
ho vyjednávání, je možné pouze na malé obci
s malým počtem kandidujících subjektů.
Ve městě se většinou musí strany dohod-
nout na sestavení koalice – to je důsledek
stávajícího volebního systému. Povolební
vyjednávání nějakou chvíli trvá, proto v den,

Ptají se lidé…
Za domem s pečovatelskou službou 

v centru máme pergolu, kde můžeme 
sedět, ale celý den tam kvůli stromům 
nezasvítí sluníčko. Je tam tmavo a vlhko. 
Mohli byste stromy pokácet?

Máte pravdu. Porost, o kterém mluvíte, 
je značně přerostlý a potřeboval by údržbu. 
Bohužel se nejedná o majetek města, ale 
soukromý. Pokusíme se na nějaké probír-
ce stromů dohodnout s jejich majitelem. 
Pokud vím z minulých jednání, majitel 

kdy píši tyto řádky, ještě zcela jistě odpo-
věď neznám. Navíc zastupitelstvo města, 
které volí starostu, místostarostu a členy 
rady, nemůže zasedat dříve než 6. 11., pro-
tože je nutno dodržet určité zákonné lhůty. 
Předpokládám, že u nás to bude v dalším 
týdnu – mezi 8. 11. a 12. 11. Přesné datum 
určitě včas zveřejníme, nejméně 7 dní před 
konáním veřejného zasedání. 

Proto pokud chcete vědět přesnou od-
pověď mezi prvními, přijďte se na zastu-
pitelstvo podívat. Členové zastupitelstva 
budou určitě rádi. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

 Politické hnutí NESTRANÍCI děkují všem ob-
čanům za podporu svých kandidátů a projevenou
důvěru v komunálních volbách. 

 Děkujeme občanům Slavičína a jeho míst-
ních částí za hlasy, které jste dali v komunálních
volbách kandidátní listině č. 1 - NEZÁVISLÍ.

 Zastupitelé zvolení v letošních volbách za
KSČM děkují všem občanům, kteří jim jako
projev důvěry dali svůj hlas a zvláště pak hlas
preferenční. Věří, že svou poctivou prací v měst-
ském zastupitelstvu a neustálým angažovaným
přístupem k jednotlivým projednávaným problé-

mům přispějí k naplnění vytyčeného volebního 
programu i zkvalitnění života ve Slavičíně, jakož 
i k dalšímu zefektivnění činností městského úřadu.

 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  děkují 
všem voličům, kteří přišli k volbám a svým hlasem 
naše kandidáty podpořili a projevili důvěru. 

Poděkování - komunální volby 2010

V O L BY 2 010

Děkujeme všem,
kdo jste v komunálních 
volbách dali svůj hlas
kandidátům ČSSD.
Vaší podpory si velmi vážíme.

Pa
lcená

 inzerce
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Úspěšnost jednotlivých volebních stran
Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 NEZÁVISLÍ 5 114 9,45

2 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 8 908 16,46

3 Česká str.sociálně demokrat. 13 133 24,27

4 TOP 09 4 768 8,81

5 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 898 5,36

6 Občanská demokratická strana 11 308 20,9

7 Nestraníci 2 752 5,09

8 Komunistická str. Čech a Moravy 5 226 9,66

Údaje z jednotlivých volebních okrsků

Číslo 
okrsku Sídlo okrsku

Počet 
zapsaných 

voličů

Počet 
vydaných 

obálek
Účast v %

1 Základní umělecká škola 901 504 55,94

2 Radnice 1039 515 49,57

3 Základní škola Vlára 736 381 51,77

4 Dům dětí a mládeže 727 369 50,76

5 Základní škola Malé Pole 898 426 47,44

6 Hrádek na Vl. dráze 744 341 45,83

7 Divnice 270 139 51,48

8 Nevšová 439 202 46,01

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Slavičín, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010

Nezávislí ( vylosované číslo 1)

Kandidát
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ptáček Aleš Mgr. 77 75 73 47 59 49 18 13 411
2. Suchánek Pavel Ing. 46 50 30 26 35 24 10 3 224
3. Jordán Jan Ing. 60 54 52 33 47 19 7 4 276
4. Číž Josef 77 10 84 64 56 72 24 11 489
5. Sláma Pavel 34 26 42 20 29 14 13 6 184
6. Blaho Stanislav 45 29 30 19 28 20 12 4 187
7. Slovák František 43 47 37 31 36 19 10 4 227
8. Floreš Lubomír Ing. 38 37 33 28 42 21 7 4 210
9. Kučera Jaroslav 49 41 42 39 28 34 10 6 249

10. Tomaníková Marie 54 52 61 62 58 23 12 6 328
11. Meisl Pavel 49 56 31 25 34 17 7 3 222
12. Musil Ladislav 38 49 38 32 49 30 12 7 255
13. Milička Stanislav 70 90 77 62 55 68 26 16 464
14. Maňasová Adriana Mgr. 35 29 29 24 30 33 12 4 196
15. Ptáček Milan Ing. 31 40 43 24 39 11 14 5 207
16. Chovančík Milan Ing. 47 41 29 32 25 20 14 12 220
17. Dědek Vladimír 51 42 29 28 31 22 12 7 222
18. Jandíková Ludmila Mgr. 33 25 23 21 28 23 33 4 190
19. Vaněk Jindřich 20 13 19 17 19 10 6 2 106
20. Divila Jindřich 25 20 34 12 24 9 10 5 139
21. Gajda Zdeněk 17 15 22 12 23 9 6 4 108

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
(vylosované číslo 2)

Kandidát
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Studeník Pavel Ing. 135 134 36 69 80 96 39 88 677
2. Kadlec Miroslav Ing. 133 134 46 71 88 91 33 70 666
3. Durďák Zdeněk 102 83 22 42 42 63 18 48 420
4. Tománková Milena Bc. 114 90 20 53 76 75 20 47 495
5. Münster Josef 87 68 15 38 43 46 14 95 406
6. Petrů František Ing. 94 80 24 39 56 59 14 47 413
7. Floreš Josef 103 73 17 42 59 58 16 45 413
8. Ťulpová Marie Mgr. 86 68 17 38 43 50 27 45 374
9. Obadal Václav Ing. 105 73 12 40 47 54 19 57 407

10. Petrů Jiří 98 73 38 40 47 50 14 39 399
11. Luka Jaroslav Ing. 93 70 22 45 58 70 15 39 412
12. Kučerňák Jaromír Ing. 88 87 17 55 44 53 14 36 394
13. Šuráňová Bohumila 103 91 25 44 55 64 21 44 447
14. Psota Robert 91 69 14 42 40 56 17 40 369
15. Fojtík Josef 83 58 12 36 38 49 16 35 327
16. Kováč Pavel 82 62 15 42 38 46 17 48 350
17. Ševčíková Miroslava 75 60 10 33 34 43 15 56 326
18. Zemánek Josef 85 61 20 39 43 81 22 36 387
19. Studenka Pavel 83 57 12 33 39 41 14 30 309
20. Adámková Jana Mgr. 110 106 30 60 68 84 25 46 529
21. Turčínková Marie MUDr. 89 64 31 46 43 56 15 44 388

Česká strana sociálně demokratická (vylosované číslo 3)

Volební okrsky Celkem
hlasů1 2 3 4 5 6 7 8

1. Rumplík Zdeněk Mgr. 141 180 171 151 178 120 38 38 1 017
2. Pinďák Pavel Ing. 101 134 140 108 141 89 26 32 771
3. Došla Karel 83 101 120 96 110 63 20 23 616
4. Navrátil Petr PaedDr. 118 145 149 120 140 90 36 41 839
5. Bonko Anton 102 112 121 97 113 69 23 28 665
6. Zezulka Lumír Mgr. 85 110 128 98 111 63 21 29 645
7. Bartoš Miroslav 80 101 115 95 109 61 23 22 606
8. Křížová Leona 73 96 101 83 100 61 19 25 558
9. Beránek Josef Mgr. 90 112 105 104 108 65 18 32 634

10. Šiška Zdeněk Ing. 79 95 101 87 104 65 19 24 574
11. Zemčík Petr MUDr. 119 128 136 141 154 94 29 49 850
12. Fojtík Rudolf Ing. 77 87 102 87 108 62 18 21 562
13. Kovařík Petr 84 88 103 86 99 62 18 25 565
14. Pjajko Roman 71 80 95 78 94 58 21 22 519
15. Hora Miroslav 63 78 92 80 99 54 14 21 501
16. Hořáková Hana 114 108 107 84 102 78 24 25 642
17. Garaja Karel 75 93 101 83 94 72 31 21 570
18. Mana Jaroslav 66 69 89 73 92 61 53 19 522
19. Semerád Zdeněk Ing. 87 105 104 84 105 65 14 22 586
20. Veselá Anna 57 61 85 69 81 51 14 14 432
21. Urbánek Josef 71 68 90 65 81 48 18 18 459

POČTY HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY

TOP 09 (vylosované číslo 4)

Kandidát
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Filáková Božena Mgr. 150 128 80 78 94 149 31 45 755
2. Sudková Pavla 83 53 52 34 49 55 18 56 400
3. Šmotek Roman 61 53 36 29 39 64 17 16 315
4. Bartoš Ladislav MVDr. 45 27 37 17 27 35 14 12 214
5. Studeník Alois Ing. 66 40 47 29 39 49 15 10 295
6. Saňák Vlastimil 50 51 39 31 39 30 13 8 261
7. Koudela Jan 52 32 50 38 36 30 11 8 257
8. Liška Martin Mgr. 45 22 29 17 21 27 10 6 177
9. Fibich Josef Ing. 56 49 39 19 30 39 13 10 255

10. Melichařík Radek 33 21 29 15 25 19 12 6 160
11. Pešek Emil 52 35 32 23 27 34 10 29 242
12. Šimoník Luděk 33 20 27 15 22 19 10 11 157
13. Floreš Zdeněk 41 21 22 22 32 27 8 6 179
14. Gbelcová Alena 38 30 24 13 25 41 25 12 208
15. Malaník Josef 31 20 18 16 18 22 9 6 140
16. Svoboda Jaroslav 26 14 17 15 18 22 8 5 125
17. Koseček Lukáš 27 12 19 11 26 26 8 6 135
18. Mikulášková Božena 25 14 16 11 17 18 7 4 112
19. Rosenberg Miroslav 25 17 19 13 16 18 8 5 121
20. Lysák Daniel 25 12 17 12 20 19 8 2 115
21. Pazdera Tomáš 38 19 19 16 16 18 9 10 145
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Úspěšnost jednotlivých volebních stran v okrscích (absolutní počet získaných hlasů a procentní podíl získaných hlasů)

Okrsek
Nezávislí KDU-ČSL ČSSD TOP 09 SPOZ ODS Nestraníci KSČM

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
1 – ZUŠ 939 9,98 2 039 21,68 1 836 19,52 1 002 10,65 372 3,96 2 142 22,78 356  3,79  719  7,64

2 – Radnice 932 9,38 1 661 16,72 2 151 21,65 690 6,95 536 5,40 2 764 27,82 524  5,27  677  6,81

3 – ZŠ Vlára 858 11,79 455 6,25 2 355 32,37 668 9,18 311 4,27 1 316 18,09 365  5,02  948 13,03

4 – DDM 658 9,39 947 13,52 1 969 28,10 474 6,76 488 6,96 1 420 20,27 289  4,12  762 10,87

5 – Malé Pole 775 9,43 1 081 13,15 2 323 28,26 636 7,74 572 6,96 1 270 15,45 407  4,95 1 156 14,06

6 – Hrádek 547 8,61 1 285 20,23 1 451 22,84 761 11,98 342 5,38 1 082 17,03 342  5,38  542  8,53

7 – Divnice 275 11,03 405 16,24 497 19,93 264 10,59 111 4,45  535 21,45 119  4,77  288 11,55

8 – Nevšová 130 3,80 1 035 30,28 551 16,12 273 7,99 166 4,86  779 22,79 350 10,24  134  3,92

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (vylosované číslo 5)

Kandidát
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Studeníková Marie 66 76 41 57 62 38 12 22 374

2. Kozubík Jiří 34 49 47 53 85 39 7 16 330

3. Vlčková Čížová Martina Mgr. 13 16 10 17 19 9 7 5 96

4. Vrba Jaroslav Mgr. 40 45 20 34 48 28 15 12 242

5. Zezulková Lidmila Ing. 16 26 11 15 16 11 9 8 112

6. Bohunová Blanka Mgr. 8 19 6 18 13 14 3 40 121

7. Plášek Jáchym 15 17 12 23 29 9 4 8 117

8. Zemánek Jaroslav Ing. 10 26 10 21 21 10 7 3 108

9. Horalík Stanislav 19 27 30 22 33 13 6 5 155

10. Josefík Lubomír 9 18 15 22 21 41 5 3 134

11. Gottfriedová Jarmila 53 41 18 41 54 31 8 9 255

12. Hrabinová Regina Ing. 14 19 10 21 21 15 6 4 110

13. Zezulka Stanislav 6 15 6 14 15 8 2 5 71

14. Vrbová Jana Ing. 14 22 11 18 19 10 3 4 101

15. Šefčík Ladislav 8 14 10 13 15 6 2 3 71

16. Majcová Jitka Mgr. 17 26 22 27 27 19 7 5 150

17. Jánošková Zdena 4 13 6 16 13 9 2 3 66

18. Pinďáková Jana 4 17 10 18 13 6 2 3 73

19. Tůma Jaroslav 4 18 6 14 17 6 2 3 70

20. Šefčík Dušan 9 15 5 11 16 7 1 3 67

21. Sedlář Josef Ing. 9 17 5 13 15 13 1 2 75

Občanská demokratická strana (vylosované číslo 6)
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Končický Jaroslav Ing. 163 198 107 127 104 99 44 69 911

2. Palkovský Libor MUDr. 135 166 93 96 88 95 33 50 756

3. Kozáček Oldřich Ing. 128 143 91 79 54 55 27 40 617

4. Koběrský Petr 129 141 70 70 68 56 31 37 602

5. Anders František PhDr. 96 134 53 63 53 43 28 85 555

6. Goldbach Roman Mgr. 137 169 67 91 94 73 33 39 703

7. Münster Bronislav 102 139 61 60 62 45 24 89 582

8. Jadavan Rostislav 105 135 64 62 72 61 31 40 570

9. Švajda Josef 96 114 49 61 48 80 24 26 498

10. Bartozel Jan Ing. 98 135 59 56 57 35 27 23 490

11. Pavelková Libuše Mgr. 103 164 68 74 66 51 26 37 589

12. Svoboda Radomír 95 122 61 58 62 43 31 25 497

13. Macková Radomíra 87 102 49 52 41 37 22 20 410

14. Hubíková Monika 95 129 80 67 54 48 26 51 550

15. Holek Ivan 86 105 50 68 43 36 22 20 430

16. Koudela Vladimír 81 108 50 67 46 36 21 20 429

17. Jakúbková Jana Mgr. 129 155 72 81 79 58 24 38 636

18. Koseček Petr 61 84 41 44 40 32 14 17 333

19. Kovaříková Marie 76 130 47 59 53 48 16 19 448

20. Münster Zdeněk 67 93 38 42 45 28 15 19 347

21. Štěpančík Tomáš 73 98 46 43 41 23 16 15 355

Nestraníci (vylosované číslo 7)

Kandidát
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Slámečka Ladislav PhDr. 80 112 52 57 74 59 21 30 485

2. Hájek Tomáš 29 35 18 23 30 19 3 8 165

3. Procházka Martin Ing. 31 25 16 19 21 11 3 10 136

4. Malík Jaroslav 32 23 26 18 30 14 5 10 158

5. Ščuglík Michal BcA. 17 14 13 10 18 13 5 42 132

6. Lutonský Martin 24 16 16 9 27 20 5 8 125

7. Hořák Jaroslav Mgr. 6 12 16 7 15 8 4 6 74

8. Vincour Petr 8 18 16 7 11 50 9 7 126

9. Merčák Jiří 4 8 12 6 10 5 3 18 66

10. Burděj Václav Ing. 8 15 10 6 12 9 2 28 90

11. Greschner Stanislav 5 11 15 6 13 33 4 6 93

12. Ševčík Radim 6 16 13 12 11 8 22 7 95

13. Fibich Ondřej 12 19 14 12 19 13 2 7 98

14. Tarabus Josef 4 12 11 7 14 12 2 6 68

15. Zlámal Radomír 8 16 15 10 12 4 2 6 73

16. Münster Petr Ing. 15 23 14 8 12 7 7 44 130

17. Struhař Jiří 3 9 11 6 9 4 2 17 61

18. Šála Jakub Ing. 2 10 12 8 12 5 2 28 79

19. Homola Jaroslav 1 11 17 5 8 3 2 7 54

20. Dulík Tomáš Ing. 58 108 38 46 38 40 12 37 377

21. Šála Ondřej 3 11 10 7 11 5 2 18 67

Komunistická strana Čech a Moravy (vylosované číslo 8)
Volební okrsky Celkem

hlasů1 2 3 4 5 6 7 8
1. Haraga Ervín Mgr. 56 45 62 44 72 46 24 7 356

2. Dolenský Stanislav MVDr. 41 49 51 43 62 52 24 11 333

3. Kuja Miroslav 38 33 54 41 56 25 16 4 267

4. Remeš Jaroslav 39 39 51 37 54 30 17 25 292

5. Vašička Jiří 38 32 49 36 51 22 17 6 251

6. Lukáš Vincenc 40 40 52 46 76 30 17 5 306

7. Brzobohatý Miroslav 36 30 53 43 55 30 15 11 273

8. Maňas Petr 35 35 55 34 55 28 16 4 262

9. Janderková Vlasta 35 40 50 54 61 23 15 14 292

10. Kuja Jan 32 29 41 28 50 21 15 5 221

11. Juříková Marie 31 37 48 36 57 41 16 5 271

12. Kafka Miloslav 27 23 43 29 50 22 16 5 215

13. Vičanová Jana Mgr. 37 37 49 36 58 24 14 8 263

14. Maňas Richard 32 34 42 30 50 24 12 4 228

15. Bradík Adolf 30 26 41 47 55 24 11 6 240

16. Randiak Milan 30 28 46 32 52 20 8 3 219

17. Horák Jiří Ing. 28 25 36 40 52 17 7 4 209

18. Šustek Miroslav 28 27 33 29 47 16 7 3 190

19. Gapčová Anna 29 23 35 26 47 16 11 2 189

20. Krahula Evžen 28 23 30 27 48 16 5 1 178

21. Viceník Josef 29 22 27 24 48 15 5 1 171

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSÚ www.volby.cz
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Městská policie Slavičín informuje 

Seeniooři,, buďďte oppatrrníí 

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrože-
ných skupin osob jak majetkovou trestnou
činností, tak násilnou trestnou činností.
Starší lidé, lidé se zdravotními handica-
py, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se
často stávají obětí podvodníků a zlodějů,
kteří se pod různými záminkami dostávají
do jejich blízkosti a velmi často do jejich
obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví
mnohdy o celoživotní úspory.

Pachatelé si ve velké míře tipují oběti
v místech s větší koncentrací osob – nákup-
ní střediska, zdravotnická zařízení. Dále si
své oběti vybírají v původní zástavbě nebo
vesnicích. Pachatelé si taky vybírají oběti
podle telefonního seznamu, zaměřují se
na jména dnes již méně obvyklá (Anna,
Anežka, Božena, Josefa…). Také se vydávají
za různé pracovníky sociálních služeb,
plynaře a podobně.

Několik preventivních rad:
Nikdy neotvírejte dveře, když nevíte,
kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty,
které dobře znáte. Pokud Vás někdo osloví
jménem, neznamená to, že Vás zná. Mohl
si to přečíst například na štítku u dveří.
Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku
v množném čísle (Novákovi) nebo v muž-
ském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije
sama žena.
Zamykejte hlavní vchodové dveře. Po-

kud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném
domku, nezapomínejte zavírat okna, a to
i v případě, že jdete nakoupit.
 Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete
jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.
Čekáte-li příchod cizího člověka, např.
osobu reagující na Váš inzerát, požádejte
někoho z blízkých nebo přátel, aby byl
s Vámi doma.
Nebuďte důvěřiví ani k různým podo-
mním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě
levné zboží. Většinou toto zboží koupíte pod-
statně levněji v kterémkoli supermarketu.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které
Vám umožní dobře si návštěvníka prohléd-
nout. Instalujte si na dveře bezpečnostní ře-
tízek, který udrží Vaše dveře jen pootevřené,
a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce vždy odděleně. Noste s sebou
jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno kabelky.
Kabelku nenoste na rameni, ale zavěše-
nou přes loket, máte ji tak pod kontrolou.
V nákupních centrech kabelku neodkládejte
do vozíku ani do police, když si prohlížíte
zboží.
 Vyhýbejte se návalům lidí a tlačenicím,
okradení může v těchto případech proběh-
nout téměř bez povšimnutí.
Nepřijímejte doprovod nabízený nezná-
mými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně.
Ochota pomocníka může být jen záminkou
k tomu, aby se dostal do Vašeho obydlí a tam
Vás okradl. 

Použitý zdroj: preventivně informační 
oddělení PČR Zlín

Cyykloosteezkyy
Ve Slavičíně byl vybudován další úsek 

cyklostezky, a to od mostu ulice Příčné 
po pravé straně potoka až po most na ulici 
Hrádecké. Tato cyklostezka bude v nej-
bližší době opatřena dopravní značkou 
C9a a C9b „Stezka pro chodce a cyklisty“.

Městská policie Slavičín zaznamenává, 
že někteří uživatelé stezky neví, jak se 
na takové komunikaci chovat a jak ji uží-
vat. Proto připomínáme několik rad a to, 
co říká zákon o provozu na pozemních 
komunikacích.

Jak se na stezce pro chodce a cyklisty 
chovat
Chodci –dle § 53 odst. 4 zákona 361/2000 
Sb.: Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-
ty označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit 
cyklistu jedoucího po stezce.
 Cyklisté – dle § 57 odst. 5 zákona 
361/2000 Sb.: Je-li zřízena stezka pro chod-
ce a cyklisty označená dopravní značkou 
„Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyk-
lista ohrozit chodce jdoucího po stezce.

Jak je z výše uvedeného paragrafové-
ho znění zřejmé, musí jak cyklista, tak 
i chodec být k sobě ohleduplní a nesmí se 
navzájem ohrožovat.

Z obecného hlediska se na stezce chodí 
a jezdí vpravo.

František Ševčík, 
strážník Městské policie Slavičín

Veedoucíí Obbvodníhho oodddělení 
PČČR vve Slavvičíně ukoončččil 

psluužeební pooměr 
Vedoucí OOP Slavičín Krajského ředitel-

ství policie Zlínského kraje npor. Bc. Vrati-
slav Hruška po dvaatřiceti letech u policie
ukončil služební poměr příslušníka Policie
České republiky. Na funkci vedoucího ob-
vodního oddělení PČR Slavičín nastoupil
17. července 2000.

Nadporučík Bc. Vratislav Hruška děkuje
za dobrou spolupráci Městskému úřadu
Slavičín, Informačnímu centru Slavičín,
městským organizacím, ředitelům škol,
Domu dětí a mládeže Slavičín, Nadaci Jana
Pivečky, všem složkám IZS, starostům obcí
v působnosti OOP a dalším, se kterými se
podílel na plnění služebních úkolů.

V současné době je vedením obvodního
oddělení pověřen zástupce vedoucího od-
dělení nadporučík Bc. Rostislav Studeník.

Vedoucí OOP npor. Bc. Vratislav Hruška
ukončil služební poměr k 30. září 2010.
Služební poměr ukončil na vlastní žádost.

Spprejeersství vve Slavvičínně

Dne 2. 8. 2010 v době od 7.00 do 7.15 ho-
din došlo ve Slavičíně ke spáchání přečinu
poškozování cizí věci. Neznámý pachatel
vytvořil pomocí lihových fi xů postupně
na několika veřejných místech různé nápisy,
čímž městu Slavičín způsobil škodu ve výši
cca 1 340 Kč. Policie ČR ve spolupráci s Měst-
skou policií zajistila pachatele, kterým byl
muž ze Slavičína ve věku 26 let. Podezřelé
osobě bylo policií sděleno podezření z výše
uvedeného přečinu a pachatel následně
nahradil způsobenou škodu. 

Krrádeež vvěcí zz rodinnéhho dddomu v NNevšovvé
V době od 10.00 hodin dne 27. 8. 2010

do 10.00 hodin dne 31. 8. 2010 odcizil ne-
známý pachatel v rodinném domě v Nevšové
fi nanční částku 25 EUR a 100 Kč a platební
kartu s PIN kódem k této kartě. Pachatel
do domu vnikl bez použití zjevného násilí,
pravděpodobně za pomoci nalezených klíčů,

které měl majitel uschovány u vstupních 
dveří do domu. Poškozenému byla způsobe-
na škoda ve výši 750 Kč. Policii se šetřením 
podařilo zjistit poznatky ke konkrétní 
osobě a ve věci probíhá nadále šetření. 

Krrádeež osobního motorrrovéhoo vvozidlla
V době od 17.00 hodin dne 1. 9. 2010 

do 7.00 hodin dne 2. 9. 2010 se neznámý 
pachatel na parkovišti v Obchodní ulici 
zmocnil osobního motorového vozidla 
W-Golf a tím jeho majiteli způsobil škodu 
ve výši cca 130 000 Kč. Ve stejné době od-
cizil neznámý pachatel osobní motorové 
vozidlo zn. Š-Octávia v obci Štítná nad 
Vláří. Oba případy jsou v současné době 
stále v šetření.

Uppozzornněníí pro oobčaanyyy
Vážení občané, chtěli bychom Vás 

upozornit na případy, kdy občan žádá 
prostřednictvím inzerované nabídky o fi -
nanční půjčku a následně provolá větší 
obnos peněz. V tisku jsou běžně inzerova-
né nabídky půjčky, kdy zájemce o půjčku 
volá nejdříve na běžné telefonní číslo 

Policie České republiky informuje
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ních ústavech. V případě příchodu osoby, 
která vystupuje jako pracovník úřadu či 
služby, si nechte předložit průkaz nebo 
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou 
se osoba odvolává. V případě pochybností 
raději službu odmítněte nebo oznamte své 
podezření na linku 158.

Fyyzickké nappadeníí v AA-CCClubu 
vee Slaaviičíněě 

Dne 28. 9. 2010 v době od 3.30 hodin 
do 3.35 hodin došlo v restauraci A-Club 
ve Slavičíně k hrubé výtržnosti a pokusu 
ublížení na zdraví. Za přítomnosti dalších 
hostů restaurace napadl 19letý muž nej-
dříve slovně a následně fyzicky 24letého 
muže, kterého opakovaně udeřil kovovým 
boxerem do hlavy. 

Následkem fyzického napadení bylo 
poškozenému způsobeno několik tržných 
ran ve vlasové a obličejové části hlavy. Po-
licie ve věci provádí šetření pro podezření 
ze spáchání přečinů výtržnictví a pokusu 
ublížení na zdraví. 

Nprap. Milan Tyleček, vrchní inspektor

Geeneerállka státní maturrrity

Stejně jako většina českých škol i SOŠ
Slavičín se zúčastnila poslední dobou tolik
zmiňované generálky státních maturit. Pří-
ležitost vyzkoušet si tuto zkoušku přivítala
naprostá většina z 94 žáků posledních roč-
níků studijních oborů (Mechanik seřizovač
– mechatronik, Sociální péče – sociálně-
správní činnost, Podnikání v nástavbové
i dálkové formě studia).

Nááboorovvé bburzy šškoll a fi rem

Na základě dobrých zkušeností z mi-
nulých let uspořádala SOŠ Slavičín dne
8. října na Sokolovně propagační akci
s názvem „III. Burza fi rem“.

Zájem projevilo 12 fi rem, se kterými
naše škola úzce spolupracuje. Cílem této
akce bylo získat žáky základních škol
ke studiu oborů řemesel a služeb a sou-
časně ukázat zájemcům, že se nemusí bát 
nezaměstnanosti. 

Přestože to možná není na první pohled
patrno, například strojařů je stále nedosta-
tek. (V této souvislosti stojí za připomenutí
fakt, že i obor Obráběč kovů-obsluha kla-
sických a CNC obráběcích strojů a obor
Mechanik a opravář instalatérských
a elektrotechnických zařízení budov jsou
fi nančně podporovány z rozpočtu Zlín-
ského kraje.) 

Burzu, kde měly firmy své stánky,
navštívili žáci základních škol z Brumova-
Bylnice, Slavičína, Bojkovic, Luhačovic,

Újezda, Vlachovic, Nedašova a Valašských
Klobouk.

Poodziimnní spportovnní aktiiivity
Koncem října proběhlo několik stálých

sportovních soutěží, kterých se naše škola
pravidelně zúčastňuje.

Dne 22. září se naše škola stala pořadate-
lem 8. ročníku turnaje v nohejbale, kterého se
zúčastnilo 10 družstev ze slavičínských škol
(ZŠ Vlára Slavičín, Gymnázium J. Pivečky
a SOŠ Slavičín). Hrálo se ve dvou kategoriích
systémem každý s každým. SOŠ Slavičín „B“
získala skvělé 1. místo.

Soutěž proběhla na tenisových dvorcích
u Sokolovny ve Slavičíně za grantové pod-
pory města Slavičína.

Další akcí bylo okresní kolo turnaje
v kopané, které proběhlo 21. září ve Zlíně
a zúčastnily se ho čtyři školy (Gymnázium
Lesní čtvrť, ISŠT-COP Zlín, SPŠ Zlín, SOŠ
Slavičín). Naši žáci zde obsadili pěkné
2. místo. Mgr. Jana Kubíčková

Střední odborná škola SlavičínSSS

 a následně je odkázán volat na číslo 
začínající 900… Volající, aniž by si to uvě-
domil, většinou přeslechne cenu hovoru 
za 1 minutu a výsledná částka za takový 
hovor může dosáhnout výše i několika 
set Kč. Volání na telefonní čísla začínající 
trojčíslím 900... je vždy za zvýšený tarif. 
Cenu za 1 minutu volání pak vyjadřuje 
čtvrtá a pátá číslice tohoto telefonního 
čísla. Například volání na telefonní číslo 
900 082 239 stojí 8 Kč za 1 minutu, volání 
na telefonní číslo 900 952 357 stojí 95 Kč 
za 1 minutu atd. Proto věnujte dostatečnou 
pozornost číslu, na které voláte a vyvaru-
jete se tím nepříjemným platbám.

V posledních měsících se začaly množit 
případy, v nichž organizované skupiny, 
ale i jednotlivci, navštěvují starší občany 
v jejich domovech a pod různými zámin-
kami z nich pak lákají peníze. V dalších 
případech jeden ze skupiny pachatelů 
pouze odvede pozornost poškozeného 
a další prohledává dům a krade peníze 
a cennosti. Pachatelé přijdou do domovů 
starších osob s již připravenou legendou. 

Převážně žádají o poskytnutí nějaké služby.
Na svou oběť se obracejí se žádostí o mož-
nost využití toalety, dále o vodu k napití či
do vozidla. Jeden z pachatelů pak odvede 
pozornost popopopopopopopoškškškškškškškškozozozozoozozozenenenenenenenéhéhéhéhéhéhéhé oo oo ooo hohohohohohohohovovovovovovovovorerrrrrrrr m a další
vstoupí  bebebebebebebebeez zz zzzz ssssoss uhuhuhuhuhuhuhuhlalallalalaalalasuuuuuu mm m majajajajajajajjitittititititeeeeeelee e dodododododododo d  omu, 
ve kteeeeeeerérérérérérérérém hlhlllllededededededá uloženeeeeeee é pepepeepepeepennínínínn ze.

DaDaDaDaDaDaDDaalšlšlšlšlšlšlššíí í íí í í lslslslslslssslstí je vydááávávávávávávánínnnnn  se za pprarararararaaacocococococooc vnnnnnnnníkíííkíííí a 
úřřřřřřřřaaadaaaa u čiiiiiii jjjj jjjjinininnnnnýcýcýcýcýcýcýcýcý h hh služžžžžžebebebebeb. Pachhhatatatatatatatelelelelelelel vyssssssstutututututututuupupupupupupupupujejejejejejejejej  
jajajaajajajaakokokokokoko p p p p ppracovnnnnnnnnnííkíkíkíkíkíkíkí  úúúúúúúúřaařařařařaařaduuu, ktktktktktktktktererererererýýýýý ý jjdjdjjjj e vrrátátátátátátátátá ititiititititit fi fi fififififififi -----
nannananananan nčnčnčnčnčnčnnnnnní částku,u,u,uu,u,uu  nnnnnnnejejejejejejejjčačačačačačačačaaaaaaaaastststststststts ějějějějěějějě iiii i i přpřpřřřřřeeeeepee latek dadadadadadaddaněněnněněněně... .
PřPPřPřPřPPřPPředeedd pp oššškokokokookokokozezezezezezezee énéhohohohohohohohoo  s sssssskukukukukukukukuutetetetetettetečnčnčnnnčnnnčnčnčččč ě ě ě ěěě ě ěpeeenínínínínínínnízezezezezezezeze p p p p pp ppřeřř dlddddldldloží ííí
aaaaa apopopopopopopoppp žažažažžažž duududdudududujejejejejejejee v v vv vvvvrárárárárárrár ceceníníníníníníní z zzzz zzzz   býýbýbýbýbýbýbýývavvavavavavavavajjjjíjíjíjíjííjíííícícícícícícícíc  fi     nannanannanančnčnčnčnčnnčnč ííííííí ččáč sttttttkkkkky. 
PPPoPPoPPP tététététété,, co pachaaaaaaatttttet l l l  zjzjzjzjzjzjz isisisisisisisistítttítítítítítítíítítí, kdkdkdkdkdkdkk e e mmmmámmmm  poškooooooozezezezezezezzenýnýnýnýnýnýnýný 
ululuulululululložožožožožoženeneneneneny penííízezzezzezzez , zazazazazaaačnčnčnčnčnčnčne se p pp p ppppohohohohoooo ybybybbybybybybooovoooooo at po dodododddodd měměměměměměměmě 
a vvv v v vv v neeeeeeeststststststststřeřeřeřřřř žeeeeeeeenénénénénénénén mmmmm mm okamamamaaaa žižižižižižižiku odcddcdcdcdcdcd iziziziziziziizí í vevvv škškškškškškererererererrououououoouoo  
fi nananaaaaaančnčnčnčnčnčnčnčn níníníníníníní hh hhoooootoo ovost. 

PoPooooooolilililililililil ciciciciciiciiiststststststé é ééé é bybybybybyy c  htěli i iiii i občanyynynynynynynyyyy spíšeee vv v v vvvvyyyyzyy vat 
k obezřeřeeeřeřeřetntntntntntntntnosooooo tiiiiii a a a aaa všíííííímmmmmam vovovoooststststststi veveveeeeee vv v v vv vvvztahahahahahahahahuuuuuuu ukkkkk kcizím
lidem. Senioioioioioioiořiřiřiřiřiřiřiři b b bb b b bbby yyy yyy y nennnnnenn měměěměměmělilililililii vvv vv v v v v žžžžž žžádádádádádádádádnénénénénénéném případě 
neznámé osoby zváát do svých domovů 
a při každém opuštění domu by za sebou
měli uzamknout dveře. Není vhodné mít 
uschovanou větší fi nanční hotovost ve svém
domě, výhodnější je peníze uložit ve fi nanč-

Sooutěěž mmladdých strojjařřů
p g jv pproggraamoování CNC obbbráběcícch strojjů
V rámci Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně se žáci oboru Mechanik 
seřizovač-mechatronik dne 14. 9. 2010 
zúčastnili soutěže v programování CNC 
obráběcích strojů. Tuto soutěž organizoval 
Svaz strojírenské technologie – SST (www.
sst.cz). Do soutěže bylo přihlášeno 116 žáků 
z 29 odborných škol v ČR. Soutěž probíhala 
po dobu 4 dnů v dopoledních a odpoledních 
cyklech a ve třech samostatných částech 
podle řídícího systému (Heidenhain, Sie-
mens a Fanuc). 

Naši žáci soutěžili v programování 
řídícího systému Fanuc, kterým jsou také 
vybaveny naše CNC stroje v dílně školy. 
V 1. dopoledním cyklu se nejlépe umístil 
Pavel Faldík - získal diplom a hodnotné 
věcné ceny, další soutěžící Lukáš Trlica, 
Vladislav Dufek a Tomáš Ďulík obdrželi 
věcné ceny. 

Žákům patří poděkování za zodpověd-
ný přístup ke studiu a vzornou reprezentaci 
školy v celonárodní soutěži. 

Ing. František Petrů
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Gyymnnázziumm Jana Piveečkkky 
Slaaviččín v noovém kkabáátěěě

V rámci Operačního programu Životní
prostředí podporovaného z fondů EU a Zlín-
ským krajem získalo gymnázium dotaci
na projekt „Zelené gymnázium ve Slavičí-
ně“. Obsahem projektu byla výměna všech
prosklených částí budovy, oken a zateplení
obvodového pláště. Celkové náklady akce
jsou stanoveny na téměř 8,5 mil Kč. Schvále-
ná investice je také deklarací podpory gym-
naziálního vzdělávání v našem městě, která
je také odrazem plného využití kapacity
školy, tím její stability i přes nepříznivý de-
mografi cký vývoj. Bližší informace o studiu
pro žáky 5. a 9. tříd základních škol poskytne
vedení gymnázia na dnu otevřených dveří
24. 11. 2010 od 8.00 do 17.30 hodin. 

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Akktiviityy na gymnááziu
 Ve dnech 1. – 9. října odjeli naši studenti
již pošesté na výměnnou stáž do Francie –
partnerské školy Lyceé Jean Moulin v Thou-
ars, aby pokračovali v navázané spolupráci
a procvičili zde své jazykové znalosti.
 Studenti z GJP Slavičín se podíleli na or-
ganizaci Jablečných slavností v Hostětíně,
pořádaných nadací Veronica Hostětín dne
26. září.
 Dne 22. září zavítalo do Slavičína Divadlo
bratří Čapků z Hradce Králové a sehrálo
představení Z pokladnice českého dramatu.
Představení bylo určeno pro žáky vyššího
stupně gymnázia. Herci předvedli úryvky
z nejznámějších her českých dramatiků.
 V nohejbalovém turnaji středních a zá-
kladních škol konaném dne 22. září na te-
nisových kurtech u Sokolovny získalo naše
družstvo chlapců 2. a 3. místo. 
Dne 21. září navštívila třída prima v rámci
výuky dějepisu Městské muzeum ve Slavi-

číně, kde měli žáci možnost poznat první
zmínky o Slavičínu a jeho okolí a učili se
čerpat z historických pramenů.
V rámci projektu „Evaluace školy“ pro-
bíhaly pro pedagogy v měsíci září a říjnu
konzultace s ředitelem Pedagogicko-psy-
chologické poradny ve Zlíně Mgr. Karlem
Opravilem.
 Ve dnech 11. – 14. 10. 2010 proběhla
maturitní generálka pro studenty tříd G-4
a oktáva, studenti měli možnost si vyzkoušet 
společnou část maturitní zkoušky z předmě-
tů – JČ, JA, M, JF, JN. Bc. Marie Stejskalová

Gymnáziumm Jana PPivečkyy Slaviččín
Vás srddečně zvee na výstaavu

PLENÉR VYSOKÉ POLE 2010
malba, kresbaa, fotogrrafi e 

5. 111. – 30. 11. 20100
František Slovvák, Jitka Gottfriedová, Verro-
nika Maňasovvá, Petra Münsteroová, Tommáš

Heczko, Kateřina Fryzelková, Karel Hummpo-
la, Pavel Piačka, Zdeněk KKutra

Vernisáž: ppátek 5.. 11. v 188. hodiin

Addapttačční ppobyt vv Siddonnnii
Ve dnech 16. a 17. září proběhl adaptační

pobyt studentů G-1 a primy v rekreačním
středisku Pohoda v Sidonii. Toto středisko
se nachází na moravsko-slovenském pomezí
v oblasti Bílých Karpat nedaleko Brumova-
Bylnice, uprostřed krásné, nikým nedotčené
přírody, bukových lesů, luk a skal.

Jakmile jsme dorazili do cíle své cesty
a ubytovali se, rychle jsme se převlekli a po-
spíchali na zahradu. Tam nás paní profesorka
rozdělila do čtyřčlenných skupinek, ve kte-
rých jsme plnili různé úkoly, které nebyly
jednoduché. Některé byly náročné na paměť,
jiné na fyzičku. Všechny ale měly jediný
cíl, a to seznámit nás s novými spolužáky
a vytvořit tak ten nejlepší třídní kolektiv.

Po splnění všech disciplín proběhl fot-
balový zápas mezi studenty primy a G-1,
který vyhrál tým G-1. Poté jsme náročný den
ukončili opékáním špekáčků a vyhlášením
vítězů celodenního soutěžení.

Druhý den jsme vyrazili do Brumova,
kde jsme navštívili muzeum a hrad Brumov,
u kterého se odehrávaly rozhodující bitvy
a významné souboje s Tatary, kteří nás
v dávných dobách stále napadali. V muzeu
nás upoutaly vystavené exponáty starých

nástrojů, ukázky tradičních řemesel a zají-
mavosti z historie města.

Po prohlídce hradu nás čekala cesta domů 
a tou byl náš adaptační pobyt zakončen. 
Všichni jsme se vraceli domů šťastní a bo-
hatší o nové kamarády a příjemné zážitky, 
které nezkazilo ani nepříjemné, deštivé 
a chladné počasí. Jiří Marek, G-1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na gymnáziu: 24. listopadu

po celý den od 8.00 do 17.30 hodin

Prrojekt Commenius Newwsss
Po dvou letech plných zážitků, sbírání 

žurnalistických zkušeností, cestování a po-
znávání nových kultur a přátel se projekt 
Comenius News nachýlil ke svému konci. 
Výměny studentů se dvěma partnerskými 
školami ve Francii a Německu se ale těší 
dalšímu pokračování a plány do budoucna 
studentů GJP v rámci mezinárodních aktivit 
jsou víc než zajímavé: Česká republika, přes-
něji řečeno naše Gymnázium Jana Pivečky by 
v příštím roce chtělo přebrat pomyslnou šta-
fetu v pořádání dalšího projektu Comenius. 
Koordinátorem nového projektu by pro první 
rok měla být škola z Německa a ve druhém 
roce by se koordinátorem projektu mělo 
stát právě naše gymnázium. Do projektu 
by se taktéž ráda zapojila vybraná škola ze 
Slovenska a z Finska. Žádost o nový projekt, 
který by měl začít v roce 2011, bude zamě-
řen na ekologii, ale o něm Vás ještě budeme 
informovat!

Projekt Comenius News byl již ukončen 
a výsledky naší práce si můžete prohléd-
nout jednak na webových stránkách pro-
jektu (http://vle.bexhillhigh.e-sussex.sch.
uk) v sekci Student projects, na webové 
stránce našeho gymnázia (www.gjpslavicin.
cz)  anebo ve škole v průběhu DOD na videu 
nebo na nástěnce Comenius. 

Mgr. Dana Račáková

Tento projekt byl realizován za fi nanční 
podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá 
výlučně autor. Publikace (sdělení) nerepre-
zentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jejich obsahem.

Gymnázium Jana PivečkyGG
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
nabízí ke studiu pro školní rok 2011-20122
- osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd ZŠ
- čtyřletý studijní obor pro žáky 9. tříd ZŠ
Profi lace:
a) v cizích jazycích s možností přípravyy 
na státní jazykové zkoušky (JA, JN, JRR,, 
JF, L)
b) na přírodovědné předměty (matematii--
kakakaka,, ininininfofofoformrmrmrmatatatatikikikikaaa,a, fff fyzyzyzyzy ikikikikaaa,a,ccc chehehehemimimimieee,e,bbb bioioioiolololologigigigig e)e)e)e))

Budova gymnázia po rekonstrukci

Imatrikulace studentů prvních
ročníků v obřadní síni Radnice Slavičín

Adaptační pobyt třídy G-1 
a primy v Sidonii
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Bááječčný týdeen v Anngliii
„A pojedeme trajektem nebo tunelem?“

Tato a další všetečné otázky zaznívaly
nejenom těsně před odjezdem do Hastings,
přímořského anglického městečka, které se
na několik dní mělo stát našim přechodným
domovem, ale po celou dobu jazykového
pobytu probíhajícího ve dnech 19. – 26. září
2010. V tyto dny si 28 žáků spolu s vyučující-
mi užívalo nebývale teplé a slunečné počasí
britských ostrovů. Příjemné však nebylo jen
počasí. Také přívětivost lektorů, se kterými
děti trávily dopoledne rozvíjením komu-
nikačních dovedností a pozdější večery
v hostitelských rodinách si s počasím nijak
nezadaly a dotvářely celkovou atmosféru
pobytu.

A co jsme tedy viděli a navštívili? Po-
znávací výlety jsme zahájili návštěvou
pašeráckých jeskyní v Hastings, pokračo-
vali jsme hradem Bodiem Castle, návštěvou
Brightonu, města Rhye a také procházkou
po proslulých útesech Seven Sisters. Pomy-
slnou třešničkou na dortu pak byla návštěva
Londýna, který jsme měli díky jízdě na Lon-
don Eye jako na dlani. 

Přestože pobyt trval pouhý týden, Anglie
nás zcela okouzlila a věříme, že se tam aspoň
ještě jednou podíváme.

Mgr. Jarmila Maňasová, učitelka AJ

Buuďtee ss námmi po šškole 
aneb Konzultační den 5. tříd jinak. Tak

by se dala nazvat premiéra nově koncipo-
vaného návštěvního a konzultačního dne
Základní školy Vlára. Ve čtvrtek 11. listopadu
2010 od 15 hodin mohou rodiče žáků 5. tříd
se svými dětmi zasednout opět do lavic
a nahlédnout do školního světa. Mohou si
zavzpomínat na svá školní léta, srovnávat 
a vidět své děti v „akci“ a vytvořit si tak obraz
o zajímavých metodách a činnostech, který-
mi je výuka některých předmětů obohacena.
V ukázkách předvedou děti se svými paními
učitelkami, jak využívají nejmodernější
technické vybavení školy k získávání nových
vědomostí a k procvičování. Věříme, že toto
setkání přesvědčí zúčastněné, že nabídka
a vybavení školy jsou na vynikající úrovni.
Po skončení ukázkových hodin proběhnou
v jednotlivých třídách konzultace s vyu-
čujícími, kde bude možnost se informovat 
o prospěchu a chování svých dětí.

Mgr. Naďa Zemánková, výchovný poradce

Kaamaarádstvví očima děětíí 
Tak se jmenuje výtvarný projekt, jenž

zaujal a získal podporu Nadace Děti-Kultu-
ra-Sport. Jeho součástí bude mezinárodní
výtvarná soutěž, které se zúčastní i žáci
partnerské školy z Nové Dubnice. Díky
fi nanční podpoře 12 000 Kč pořídíme kli-
pové rámy, ve kterých se budou práce dětí
krásně vyjímat, a to nejen na výstavě, ale

Základní škola Slavičín-Vlára
na dlouhou dobu oživí chodby naší školy.
Následně je vystřídají úspěšné fotografi e
našich žáků, jejichž výstava v infocentru je
vždy velmi zajímavá.

Mgr. Iva Šmotková

Naaši žžácci v LLešné 
Jednou z mnoha EVVO (enviromentální 

výchova, vzdělání a osvěta) aktivit, do kte-
rých je naše škola zapojena, je i sponzoro-
vání ZOO v Lešné. A protože jsme sponzory
dlouhodobými (7 let) a štědrými (5 zvířat),
dostalo se nám jako výrazu uznání pozvání
na sraz VIP sponzorů. V našem případě to
znamenalo, že 30 žáků mělo na neděli 26. 9.
zdarma celodenní vstupenku do všech ob-
jektů zahrady včetně zámku. Vedení školy
k tomu přidalo úhradu za dopravu, a tak
není divu, že o akci byl mezi žáky nebýva-
lý zájem. V Lešné se nám dostalo milého
přijetí, srdečného poděkování a bohatého
občerstvení. Kromě propagačních a infor-
mačních materiálů si děti odvezly i mnoho
pěkných zážitků z téměř osobního kontaktu
se zvířaty ve volně průchozích expozicích.
(Např. jeden z pštrosů projevil zájem o „bližší
seznámení“). Takže jediné, nač jsme si mohli
postěžovat, bylo počasí.

Mgr. Radoslav Filipovič

V ŠICCu tto žije!

Jsme rádi, že návštěvnost našeho Školní-
ho informačního centra neopadla ani v tom-
to školním roce. Každodenní provoz před vy-
učováním, o velké přestávce i po vyučování
bývá žáky využíván hlavně k vyhledávání
informací pro přípravu projektů a referátů.
Nezahálí ani naši čtenáři, počet knižních
výpůjček vzrostl. Z pestré nabídky knižních
titulů se nejvíce půjčují dívčí romány, fantasy
literatura, ale i encyklopedie.

Velmi nás těší, že se také mnoho žáků 
zapojuje do akcí a soutěží.

Během měsíce září se s centrem sezná-
mili a ve vědomostním kvízu si zasoutěžili
všichni šesťáci, pro které toto prostředí bylo
nové a ještě neznámé. Na období prázdnin si
žáci mohli zavzpomínat při literární soutěži
na téma „Můj nejzajímavější letní zážitek“.
Sešly se nám desítky prací, ze kterých jsme
ty nejzajímavější vyhodnotily a ocenily.

Jedna z dalších vydařených akcí s ná-
zvem „Čtení bez mučení“ proběhla 4. října

ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavičín 
v rámci projektu Týden knihoven. Účastníci 
čtení si vzájemně představili své oblíbené 
knihy a četli si z nich úryvky. V další říjnové 
akci mohly děti předvést svoji tvořivost při 
výtvarné soutěži „O nejoriginálnější záložku 
do knížky“. 

Na listopad připravujeme opět literární 
soutěž „Dokonči příběh“, ve které si pisatelé 
budou moci potrénovat svoji fantazii. 

V prosinci proběhne dárcovská sbírka 
dětských knih „Děti dětem“ pro Dětský do-
mov Smolina. Věříme, že se najde spousta 
těch, kteří budou chtít darováním knížky ze 
své knihovničky potěšit nějakého kluka či 
holku v dětském domově pod jejich vánoč-
ním stromem. 

Naše školní informační centrum žije a to 
hlavně zásluhou zájmu žáků. Nabídka služeb 
centra a jeho zajímavých aktivit je pro ně 
lákavá, proto se stává jedním z nejvyhledá-
vanějších míst na naší škole.

Mgr. Hana Majeriková, 
Mgr. Adriana Maňasová

A aby tomu tak skutečně bylo, o to se 
i v letošním školním roce starají rodiče 
dětí ve „své školce“, kteří se podílejí 
na aktivitách Společenství rodičů při 
MŠ Malé Pole.

Jednou z těchto aktivit se stala akce 
„pokladnička“, při níž rodiče dobrovolně 
přispívali různým fi nančním obnosem 
do pokladničky dětem na přilepšenou.

Srdečné poděkování patří organizá-
torce paní Ing. Kamile Macků a její fi rmě 
CAFE BAMBINO – prodejně kočárků 
a dětského zboží na hotelu Slavičan 
za sponzorský dar ve výši 1 000 Kč, fi rmě 
CAMO, s. r. o. za věnovaných 2 500 Kč, 
panu Antonu Bonkovi za 3 200 Kč a všem 
rodičům školy. 

Za všechny šťastné děti děkuje 
kolektiv MŠ Malé Pole

Pro naše děti jen 
to nejlepší 

TJ Sokol Slavičín 
a Dům dětí a mládeže Slavičín

pořádají
tradiční sportovní soutěž 

pro děti a rodiče

ZÁVODÍ
CELÁ RODINA

Sportovní hala Slavičín
Sobota 27. listopadu 2010 od 9 hodin

Srdečně zvou pořadatelé!
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Milé maminky, tatínkové, děti, prarodi-
če, nastávající maminky, v měsíci listopadu
jsme pro Vás připravili několik novinek.

Především jsme rozšířili otevírací dobu
– máme otevřeno čtyřikrát týdně. Nově
nás můžete navštívit v pondělí a ve středu
dopoledne a v úterý odpoledne.

Pro těhotné jsme zajistili cvičení s fy-
zioterapeutkou Lenkou Petrů, které se
bude konat ve středu od 16.00 hodin, dle
programu.

Zumbu s Janou Melichaříkovou jsme
přesunuli ze středy na úterý, čas zůstává
stejný. Začínáme cvičit od 15.00 hodin.

Kdo má rád cvičení na velkých míčích,
přijde si také na své.

Ve čtvrtek 25. listopadu od 10.00 hodin
plánujeme pro maminky dílnu na výrobu
adventních věnců. S sebou si přineste:
základ na věnec (slaměný, polystyrenový),
adventní svíčky (případně bodce – držáky
pod svíčky), různé dekorační předměty
na ozdobu. Pokud máte k dispozici, pak
také vázací drát, tavnou pistoli a větve
jehličnanů.

Kdo má zájem vytvořit si atraktivní fo-
toalbum, doporučujeme navštívit ve středu
30. listopadu v 10.00 hodin kreativní dílnu
pro maminky s názvem Scrapbooks. S se-
bou si nezapomeňte vzít rodinné fotografi e.
Materiál a pomůcky zajistí MC a lektorka
sama.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Prrogrramm MMC Slavvičínn nna listopppad
 Pondělí 1. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
 Úterý 2. 11.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Básničky s pohybem (pro děti
2 – 6 let)
13 – 17 hod. Volná herna
 Středa 3. 11.
9 – 12 hod. Volná herna
14 – 17 hod. Volná herna
15.30 hod. Angličtina hravou formou (pro
děti 3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné (s Lenkou
Petrů)

 Čtvrtek 4. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hudební miniš-
količka (pro děti 2 – 6 let)
 Pondělí 8. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Pohybové hrátky 
(pro děti 2 – 6 let)
 Úterý 9. 11.
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Čtenářem od bato-
lete – půlhodinka zábavné 
četby pro nejmenší – jed-
noduché hry, hádanky 
a úkoly v podání pracov-

nic Městské knihovny Slavičín 
13 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA 
s Janou Melichaříkovou – lekce stojí 65 Kč 
(hlídání dětí zajištěno – objednejte se)
 Středa 10. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
14 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Tvořílek – Podzim (otisky prstů pro 
děti od 1 roku)
16 hod. Cvičení pro těhotné (s Ladou Krou-
povou)
 Čtvrtek 11. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
9.45 – 11.45 hod. Přednáška o správném 
nošení dětí v šátcích
 Pondělí 15. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Hry pro všestranný rozvoj dítěte 
(pro děti 2 – 6 let)
 Úterý 16. 11.
9 – 12 hod. Volná herna
9 – 12 hod. Líčení a poradenství s kosmeti-
kou Mary Kay
13 – 17 hod. Volná herna

13 – 17 hod. Líčení a poradenství s kosme-
tikou Mary Kay
 Čtvrtek 18. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Ekohrátky (pro děti 2 – 6 let)
 Pondělí 22. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tanečky (pro děti 2 – 6 let)
 Úterý 23. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Tvořílek – Mikuláš, čert a anděl 
(kombinovaná technika pro děti 2 – 6 let)
13 – 17 hod. Volná herna
15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA 
s Janou Melichaříkovou – lekce stojí 65 Kč 
(hlídání dětí zajištěno – objednejte se)
16 hod. Beseda pro nastávající maminky 
s porodní asistentkou paní Vránovou – 
Předporodní příprava 
 Středa 24. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
14 – 17 hod. Volná herna
15.30 hod. Angličtina hravou formou (pro 
děti 3 – 7 let)
16 hod. Cvičení pro těhotné (s Lenkou 
Petrů)
 Čtvrtek 25. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Výroba adventních věnců (akce 
pro maminky) 
 Pondělí 29. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Cvičení na míčích (pro maminky)
 Úterý 30. 11. 
9 – 12 hod. Volná herna
10 hod. Scrapbooks (pro maminky) – vý-
roba alba z ústřižků. Netradiční kreativní 
forma zpracování fotografi í. 
13 – 17 hod. Volná herna

Kontaktní údaje: htttp://mcslavicin.org, 
e-mail: info@mc.slavicin.org

tel.: 731 870 221

Mateřské centrum Slavičín

Angličtina hravou formou

1. ročník Drakiády
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Vzdělávací středisko při Nadaci 
Jana Pivečky nabízí zdarma pro ne-
zaměstnané, osoby na mateřské a rodi-
čovské dovolené, diabetiky a zdravotně

Informace Vzdělávacího střediska
a sociálně znevýhodněné osoby a mládež
vzdělávací aktivity:
 Volný přístup na počítače s připoje-
ním na internet (Po, St do 18.00 hodin, 
Út do 14.00, Čt, Pá do 16.00 hodin na Horním 
náměstí č. 111).
Můžete využít asistenci pracovníka nadace, 
který Vám poradí při práci s PC nebo pomůže 
s vyhledáváním informací a pracovních míst 
na webových serverech. V případě konání 
kurzů v době provozních hodin je provoz 
pro veřejnost omezen.

 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 stránekvčetně grafi 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 C
12 hodin. 
 Dále nabízíme kurzy
Domácí ošetřovatelská péče (DOP) vhod-
ný pro osoby, které se starají o nemocnou či

handicapovanou osobu v domácím prostře-
dí a potřebují získat potřebné informace 
a dovednosti. 
Domácí ošetřovatelská péče 2
je navazujícím kurzem na kurzDOP,PP  ve kte-
rém zájemci prohloubí své znalosti a do-
vednosti 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.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Každou středu od 16 hodin můžete 
v domě č. p. 96 na Horním náměstí na-
vštěvovat Dílnu inspirace. 
3. 11. PATCHWORK
10. 11. NEŠITÝ PATCHWORK (VĚ-
NEČKY, KOULE, ZVONKY)
17. 11. NEŠITÝ PATCHWORK
24. 11. VÝROBA ADVENTNÍCH
VĚNEČKŮ
Bližší informace k aktivitám dílny získá-
te na telefonním čísle 777 913 782.

Vzdělávací sstřediskko při Naadaci Jaana 
Pivečky, o. p. ss., nabízzí jazykoové kurrzy:
anglický jazzyk pro zzačátečnníky
anglický jazzyk pro ppokročillé
anglická konnverzacce s rodillým mlluv-
čím 
ruský jazyk pro začčátečníky
ruský jazyk pro pokkročilé
německá koonverzacce a grammatika pro 
středně pokroččilé
Ceny kurzů:
anglický aa ruský jazyk 3 000 Kč
za školní rok (řříjen 2010 – kvěěten 20011), 
30 dvouhodinnových bloků, lze pllatit 
i formou 2 nebo 3 splátek
německá koonverzacce – 20 ddvouhoodi-
nových bloků –– cena ddle počtuu zájemmců
Místo výuky: 
Nadace Jana Pivečkyy, Horníí náměstí 
111, Slavičín 

Informovat a hlásit se můžeete osobbně 
v sídle Nadacee Jana PPivečky na adrrese 
Horní nám. 1111 nebo na telefonnních 
číslech 577 3422 822, 7339 095 315.

Internacionálové hráli mezinárodně 

Na útulném stadionku v Nové Dubnici
nad Váhom odehráli 17. září svůj další me-
zinárodní zápas Internacionálové FC TVD
Slavičín. Na perfektním pažitu se hrál velmi
kvalitní souboj dvou vyspělých mužstev,
kdy v domácím dresu nastoupilo několik
hráčů s ligovými zkušenostmi z Trenčína
a Dubnice. Valaši přijeli na Slovensko se
značně omlazeným kádrem a od začátku se
hrál oboustranně běhavý fotbal. Ve svých
svatyních však vynikali brankáři, a tak se
do kabin šlo za nerozhodného stavu 1:1,
když za FC TVD srovnal skóre nestárnoucí
Jarda Smolek.

Úvod druhé půle patřil slovenskému
týmu, slavičínští hráči kontrovali přede-

vším z rychlých brejků.
V závěru zápasu se
roztrhl pytel s branka-
mi, nejdříve Petr Abra-
hám poslal Slavičany
do dvoubrankového
vedení, aby pět minut 
před koncem nejdříve
slovenský tým snížil
na rozdíl jediné bran-
ky a v nastaveném čase
se dočkal také vyrov-
nání. S remízou tak
byli nakonec spokojeni
oba soupeři z družeb-
ních měst a odveta se

uskuteční příští rok opět ve Slavičíně.
Mužstvo TVD tak nadále drží svoji

letošní neporazitelnost. Dokázalo porazit 
v domácím prostředí nejdříve slovenskou
Dubnici 4:3, poté FC Slovácko 2:0 a vyhrálo
v Bylnici 3:2. Ještě na konci září se představili
Slavičané ve slováckých Vnorovech, kde
opět remizovali po výsledku 3:3. V příštím
roce čeká na staré pány Slavičína také tur-
naj starých gard ve Zlíně a další utkání se
Štítnou a Ostrožskou Lhotou.

Internacionálové ZVS Nová Dubnica
nad Váhom vs Internacionálové FC TVD
Slavičín 3:3 (1:1)
Branky Slavičína: P. Abrahám 2 a J. Smolek

Petr Koseček

DOMÁCÍ ZÁPASY V LISTOPADU 2010
Jihomoravskáá divize
KK CAMO Slavičín B – TTJ Sokol Luuhačovicce B,
sobota 6. 11. 20010, 14.000 hod.
KK CAMO Slavičín B – TTJ Valašskéé Meziřííčí B,
sobota 20. 11. 22010, 14.000 hod.

Dorost 2 liga ZZL
KK CAMO Slaviičín - TJ Zbbrojovka VVsetín, 
neděle 7. 11. 2010, 10.000 hod.

Zlínská krajsská soutěěž
KK CAMO Slavvičín C - TJ Bojkovice Kronns B, 
neděle 14. 11. 2010, 9.000 hod.
KK CAMO Slaviičín C - TJ Spartak HHluk, 
neděle 28. 11. 22010, 9.000 hod.

Muži 2. liga
KK CAMO Slaviičín – KK Rostex Vyškov, 
sobota 13. 11. 2010, 10.000 hod.
(čtyřdráhová kužželna Zlín)

wwww.kksslavicinn.cz

Kuželkářský klub Slavičín

Internacionálové Slavičína
s družební Novou Dubnicí

Muži A
ne   14. 11. Uničov, 10.15

Žáci
so   6. 11. Ratiboř, 9.30

Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín
na stadioně ve Slavičíně
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25. listopadu 2010 
si připomeneme den, kdy nás 
ve věku 29 let opustil náš syn, 
bratr a tatínek, Ing. Jiří ŠÁLA.

p y

S láskou vzpomínáme.

Dne 28. listopadu 2010 vzpome-
neme 2. smutné výročí úmrtí 

pana Karla KOSEČKA
ý

ze Slavičína.
S láskou a úctou stále vzpomínaa-

jí manželka a děti s rodinami.

Rodina Ulbrichtova děkuje všemm 
zúčastněným za projevy úcty 

a květiny při posledním
rozloučení s panem 

Ladislavem ULBRICHTEM.

DneDne 14 14 z. záříááří 20 222 10 0 0 jsmjsmsmee e
vzpomněli 1. smutnuutné výročí , 
kdy nás ve věku 88838  llet navždy 
opuuuustististist la aa naše drahhhá maminka, 

babbabbabbabičkiičič a a prabaababbička,aa  
paní Mí Mí MMariariaria e See TRNRNRNAADOA VÁ VÁ VÁ VÁ

p

z Kz Kz KKochoo avvvcee.e
S boleooleolestístítístí vv v srdsrdsrsrdci cicii vzpzpzpoomínají sí sí ssyn yn yn 

Josef efefef s rs rs rs rodiodiodioo nounounounou, d, , , cercecece a Marie 
s rodinouuuuu, d, d, dddcercercercerera Za Za ZZZdennndena sssss přpppp ítelemmmmm 
Michalem, sy sy sy sysysyn Rn Rn Rn Rn Rn Rostostostososostislislislislislislav avav avavav a oa oa oa oa oa ostaastastastastat-t-t-t

ní íí přípřípřípřpř buzbuzbuzbuzbuzensensensensnstvotvotvovovo.

Dne 5. listopadu 222222011011  uplyne 
10 let, kdy nás navždvždvždy opustil 

pan Jiří KADLČÁKK K zKK ee Slavičína.
y y p

Za tichou vzpomínkíínkíí u děkuje 
manželka Vlaaaadidimdi íra 

a děti Leona a Daniel s rodinami.a děti Leona a Daniel s rodinami

DneDneDneDn   18 . listttopaopaopaopadu ddd 2012012012010 00 0
uplupluplup yneyyy  1515151  lelelelet ot ot ooddd úd mrtmrtmrtmrtí íí 

panpanpanpana Ja a a indřicřicřicicha haha ha RREMR EŠEŠEŠEŠE 
ppp yyy

z PPz Pz Petretretret ůvkůvkůvkůvky.y.y.y
Za ZaZaZa ticttt hou vzpommmmínkínkínknku du du du ěkuěkuěkukují

manmanmanmanželžžž ka a dcerererery sy sy sy s rorrr dindindindinamiamiamami.

DneDneDneDneDne 22 2.2  listopadu 2010 vzpomene-
mme mmm 1. smutné výročí úmrtí
panpanpanpanpana Jaroslava MALÍKA. 

ý

S úS úS úúúctoctoctoctt u a láskou vzpomínají 
manmanmanmanma želžžžž ka a děti s rodinami.

Děkujeme lékařům a sestřičkám
Městské nemocnice ve Slavičíně 
za příkladnou péči o mého milo-

vaného manžela a tatínka. 
Rodina HamalčíkovaRodina Hamalčíkova

8. listopadu 2010 DneDneDneDne 8 
eneme 3. výročí úmrtí si si si s připřipřipřipompompompome

Marie ADÁMKOVÉpanpanpanpa í MMM
ýýppp

z Petrůvky.
u a úctou vzpomínají S lS lS lS láskáskáskáskou
el, děti s rodinamimanže

hni, kterým zůstala a va va všicšicšicš hhh
v živé paměti.v

4. listopadu 2010 Dne 4
0 let, kdy nás navždy uplyne 20
l náš drahý manžel opustil
ek, pan Josef BAČAa tatíne

ýp

z Nevšové.
do jste ho znali, Kd
pomeňte s námi.vzp
mínají manželka,Vzpom

synové a dcera s rodinami.synové

NAROZENÍ
Milan Liška a Blanka Čuříková – syn Samuel
Vilém a Andrea Tarabusovi – dcera Terezie
Lukáš a Martina Cahovi – dcera Alžběta
Filip a Simona Strapinovi – dcera Karolína
Dalibor a Lenka Maryášovi – dcera Sára
Jan a Pavla Vavrysovi – syn Tadeáš
Khaled a Gabriela Chehimi – syn Adam Firaz
Václav a Veronika Janouškovi – syn Sebastien
Svatopluk a Lenka Slovákovi – dcera Zuzana
Lumír a Gabriela Saňákovi – syn Jan
Stanislav a Jitka Matúšů – syn Michael
Jiří a Monika Kunovi – dcera Julie

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁŘÍ
Jiří a Bohdana Lukášovi – syn Robin
Tomáš a Kateřina Bártovi – dcera Eliška

SŇATKY
Petr Berecka a Jitka Kollerová
Václav Běhunčík a Irena Slováčková
Ondřej Zemánek a Petra Melichárková
Miloš Kučera a Zuzana Hlavicová
Vít Selinger a Zuzana Poloncová
Vítězslav Macháč a Jana Bartošová
Martin Lutonský a Zuzana Klumpnerová
Libor Skoupý a Vendula Kašubová
František Struhař a Marcela Kratinová

Michal Kramoliš a Alena Hnilová
Martin Jaroš a Lenka Podolová
Filip Hověžák a Silvie Bartozelová
Martin Lysák a Jitka Suchánková
Pavel Abrahám a Veronika Kocourková
Pavel Procházka a Martina Surá

ÚMRTÍ
 1. 9. 2010 František Svárovský,, 76 let, Lipová

 7. 9. 2010 Václav Pešek, 80 let, RRokytnice
 26. 9. 2010 Ing. Ladislav Ulbrichht, 65 let, Slavičín
 30. 9. 2010 Anna Vašková, 88 let, Slavičínt, Slavičín

PODĚKOVÁNÍ
Díky grantu města Slavičín může-

me v našem zařízení opět pokračovat 
v canisterapii. Canisterapie je u našich
uživatelů velmi oblíbená a vždy vykouz-
lí úsměv na tváři. Pomocí cvičeného
terapeutického psa – border kolie – se
uvolňují svaly a zlepšuje se jemná mo-
torika. A jen ten pocit, že je tu někdo jen
a jen pro Vás a že Vás poslouchá, je pro
každého úžasný . 

Charita sv. Vojtěcha, DC Maják

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.: 737 336 452
Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, ale mů-
žeme Vám usnadnit situaci, do které Vás 
osud přivedl.
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Prohlédněte si plakát s upoutávkou 
na tento zážitkový kurz!

Cože? Vy nic nevidíte? Opravdu nic?
Zkuste to ještě jednou! Pořád žádný pla-
kát? A co takhle vnitřní zrak? Trošku Vám
pomůžeme.

Kolem hospodského stolu sedí skupinka 
mladých lidí. Mají poměrně ztrhané tváře. 
Zřejmě už mají něco upito. Co chvíli někdo 
z nich zvedne skleničku a bublina nad ním
hlásá „do dna!“. Digitální hodiny na zdi 
hostince ukazují 23:55. Je 31. prosince, 
svátek má Silvestr.

V dolní části plakátu stojí napsáno:
„Je v pořádku, že chcete Silvestra strávit 

odlišně. My ze Života trochu jinak také. 
A proto pořádáme již třetí silvestrovský 
zážitkový kurz, na kterém si společně 

Život trochu jinak – Integrační zážitkový kurz „Do dna!“
vvychutnáme konec roku do dna. Věříme,
že v posledních doušcích zz poháru zvaného
RRok 2010 objevíme příjemmné tóny, lahodné 
zážitky, perličky smíchu a zemitou chuť
oopravdového přátelství. AA snad tam někde 
úúplně na dně poháru zahhlédneme i odraz 
sebe sama.“

Tak co? Už plakát vidíte? Jistě že ano.
AA rovněž vidíte, že jste k tommu nepotřebovali
aani oči. Pokud chcete mimo jiné vědět, na co 
vvšechno ještě nepotřebujeete oči, udělejte si 
čas od 28. 12. 2010 do 1. 1. 2011 a pojeďte
s námi k Sedlčanům. Občanské sdružení ŽI-
VVOT TROCHU JINAK si pro Vás totiž v tomto
teermínu připravilo integračční kurz s názvem
„DDo dna!“, kterého se zúčastní jak mladí 
liidé s (převážně zrakovýmm) postižením, tak 
jeejich/naši vrstevníci bez handicapu. 

DDoufáme, že jako prvníí indicie k tomu, 
jak ssnad budete trávit letošního Silvestra, 
to staačí. 

Cena celého kurzu činní díky fi nanční 
podppoře Evropské unie aa Nadace Voda-
fone ČR pouhých 500 Kč aa k tomu, abyste 
svůj pohár mohli společnně s námi vypít 
až ddo dna, stačí vyplnitt elektronickou 
přihlášku (naleznete ji v sekci „Přihlášky 
na akce“ na našich webovvých stránkách 
wwww.zivotjinak.cz) a uhraadit účastnický 
poplatek (instrukce jsou v ppřihlášce) – obojí 
nejpozději do 25. listopaduu. 

NNenechte si ujít jedinečnnou šanci vstou-
pit ddo nového roku s partoou dobrých lidí 
a zážžitků kolem sebe a zajjistěte si tak, že 
se Váás budou držet celý přříští rok (a snad 
i délee), protože „jak na Novýý rok, tak po celý 
rok!““ Těšíme se na Vás!   MMartin Sukaný, 

o. s. ŽIVOT TTROCHU JINAK, 
wwww.zivotjinak.cz

Ve středu 6. října proběhlo v Centru den-
ních služeb pro seniory Domovinka zajíma-

vé setkání s pracovnicemi Městské
knihovny ve Slavičíně. Beseda se
konala v rámci Týdne knihoven
2010 a měla název Veselo bylo
na dědině aneb Jak sa drhlo péří
aj huby. Setkáním nás provázela
vedoucí knihovny Mgr. Gabriela
Klabačková, která nejprve hovo-
řila o životě a dílech spisovatelek
Vlasty Javořické a Vlasty Pittnero-
vé. Potom následovalo předčítání
několika humorných povídek ze
života našich předků, které paní
Klabačková prokládala vtipnými
připomínkami a příběhy. Všichni
účastníci byli velmi spokojeni,
odnesli si pěkné zážitky a budou

rádi, když se toto setkání bude opakovat.
Za všechny děkují pracovnice Domovinky 

Veselo bylo v penzionu Domovinka

 Dne 1. října zahájily činnost všechny
naše zájmové kroužky a kurzy, nabídnuté
našim klientům pro školní rok 2010-2011.
 Dne 3. října jsme převzali ve Zlíně šek
na 15 000 Kč, který se váže k námi poda-
nému grantu Spontánní činnost – šance
pro všechny (Nadace Děti-kultura-sport).
 V polovině měsíce října jsme v místních
školách vyhlásili již tradiční soutěž „O nej-
krásnějšího strašáka“ z dýně, patizonu či
cukety. Po vyhodnocení na Halloweenské
párty dne 26. 10. byly tyto nápadité výtvo-
ry vystavené a osvětlené svíčkami před
městským infocentrem. Součástí programu
Halloweenské párty, jehož hlavním pořa-
datelem byla ZŠ Malé Pole Slavičín, bylo
i vystoupení děvčat zájmového kroužku
orientální tance pokročilých z našeho
zařízení.

Probíhal a probíhá nábor do fotbalové-
ho kroužku tzv. „předpřípravky“ určené 
prvňáčkům a předškolákům; mezi zájemci 
jsou i děvčata.
Zpracovávali jsme požadavky na granty 
města Slavičín pro kalendářní rok 2011.
Podzimní prázdniny patřily především 
akcím Laser game Zlín, 27. 10., Shrek 3 – 
ve 3D, Multikino Golden apple Zlín, 29. 10. 
Poznámka: původně jsme měli v plánu 
navštívit v období podzimních prázdnin 
i zábavný rodinný park Galaxii Zlín, ale 
tuto akci jsme nakonec nezrealizovali. Dů-
vodem byla poměrně vysoká celková částka 
na účastníka za dvě hodiny pobytu v Galaxii 
+ náklady na dopravu.
Ještě máme několik volných  míst v zá-
jmovém kroužku Zumba pro děti. Děti přijde 
jedna hodina cvičení na 15 Kč, což vychází 

Zprávy z Domu dětí a mládeže měsíčně na 60 Kč, ročně – za devět měsíců 
ve školním roce činí celková cena 540 Kč.
Děkujeme paní Mirce Vaclové za nepe-
něžní dar pro zájmový kroužek Atletika. 
Další ročník sportovní akce „Závodí 
celá rodina“ určené rodinným týmům (děti 
+ dospělí) se uskuteční v sobotu 27. listo-
padu 2010 dopoledne ve Sportovní hale 
ve Slavičíně.

A to nejlepší nakonec!
11. října 2010 bylo v Mramorovém sále 

vsetínského zámku odměněno celkem 22 
neprofesionálních pracovníků Zlínského 
kraje, a to za dlouhodobou práci s dětmi 
a mládeží. Navrženo bylo 53 osob; Rada 
Zlínského kraje schválila pouze 22 ná-
vrhů. Mezi oceněnými byl i náš externí 
pracovník, vedoucí zájmového kroužku 
modelářů, pan Tomáš Hájek.

GRATULUJEME! 
Pracovnice DDM Slavičín

Dle oznámení společnosti E-on, a. s., budedne 
4. listopadu od 8 do 14 hodin  přerušena 
dodávka elektrické energie v Hrádku - celá obec 
kromě části u  nádraží a ve Slavičíně - ul. Hrádec-
ká, Nad Výpustou, část Mladotického nábřeží, 
Osvobození  od Policie směr Hrádek, Spojovací, 
Příčná, Ke Snožku, část ulice L. Výducha. Více 
na http://www.eon-distribuce.cz/.

Chcete - li jako odběratel dostávat včas 
informace o plánovaných odstávkách,  můžete 
se zaregistrovat na „nový“ portál Energie24. 
Přihlašovací formulář: https://portal.eon.cz/mreg

Sportovní areál
NIVA Pitín

nabízí možnost využití nové nafukovací haly.
Kontakt, objednávky: 608 409 438

Více na www.pitin.cz

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie
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Srdeččně zveeme děti i doosspělé

 Čt 4. 11. 15.00 Městská knihovna
NEZBEDNÍČEK V YPR ÁVÍ DĚTEM

POHÁDKU JAK PAN PODZIM ČAROVAL 
Pořad je určen rodičům s předškoláky,

které formou her, úkolů a výtvarných čin-
ností uvádí do světa dětské literatury.
 Pá 5. 11. 16.30 Sokolovna

DVĚ TVÁŘE ÍRÁNU
S bohatými zážitky z cest po této islámské

zemi Vás seznámí cestovatel a spisovatel
RNDr. Jiří Sladký. Součástí přednášky je foto-
projekce, video i audio ukázky. Vstup volný.

O autorovi: Jiří Sladký, který Írán navští-
vil celkem třináctkrát, o něm podává neotřelé
svědectví ve svých dvou cestopisných pub-
likacích. Kniha Írán plný mučedníků Vám
odpoví na otázky, zda je Írán ďábelskou zemí
nebo jak se islám promítá do každodenního
života. Nabídne také neobvyklý pohled
do zákulisí šíitských rituálů, pozve Vás
k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná
procesí, do hlučných průvodů kajícných
věřících i na soukromé duchovní obřady,
kam obvykle může jenom pravověrný mus-
lim. Vyprávění láme dřívější předsudky
a přináší nová poznání o íránské společnosti
a její kultuře.

Druhé autorovo dílo Terijak, znamená
persky opium, čtenáře seznamuje s další-
mi z mnohočetných podob íránské reality.
K nim patří proslulé čajové dýchánky v par-
cích či čarokrásné přírodě, ale také opium
i jiné látky rozrušující vědomí, jejichž role
je v perské historii i současnosti více než
rozporuplná.
 St 24. 11. 16.30 Městská knihovna

SETKÁNÍ S TAJEMNEM
IV. ročník podvečerního zábavného

posezení pro děti a mládež, pořádaného
u příležitosti Dne dětské knihy. 

Děti se mohou těšit na pestrý program
plný četby napínavých příběhů a soutěží
na téma - strašidla, duchové, záhady. Nebude
chybět astrologická poradna, čarodějnická
jeskyně a tajemná komnata ukrývající
nejedno překvapení, k jehož odhalení je
nezbytná zkouška odvahy každého z účast-
níků. Pořadem provázejí postavy ze známých
strašidelných příběhů. 

Zájemci se mohou přihlašovat předem
v knihovně nebo na tel. 577 341 481 případ-
ně e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz. 
Podrobnější instrukce o akci jsou uvedeny 
nahttp://knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl
Aktuální informace).

Knnihaa sttále žije
... a žít nepřestane, shodli se účastníci

letošního večerního veřejného čtení, které se
konalo v rámci „Týdne knihoven“ v Městské
knihovně ve Slavičíně v úterý 5. 10. 2010.
Ačkoliv byli besedující příznivci různých
literárních žánrů, od humoru až po poezii,
rozvinula se mezi jednotlivými příspěvky

živá diskuze nejen o prezentovaných dílech,
ale i problémech dnešního světa, jako jsou
mimo jiné politika, ekologie a z toho vyplý-
vající vztahy mezi lidmi. V téměř rodinném
prostředí jsme strávili příjemný večer
a znovu se přesvědčili o tom, že ačkoliv jsou
televize a internet doménou dneška, lásku
ke knihám z našich srdcí v žádném případě
nevytlačí. Ing. Michaela Lysáková

Pohháddkiááda zahájila ččtennnářskouu sezonnu
Dětmi oblíbený dvoudenní happening

Pohádkiáda, probíhající letos od pátku
24. září do soboty 25. září, svým již 7. roční-
kem vesele a halasně zahájil sezonu, která
s úbytkem slunečních paprsků více než jindy
láká značnou část veřejnosti k  pohodlnému
posezení doma v teple s dobrou, čtivou kni-
hou. Každoroční snahou Městské knihovny
ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Sla-
vičíně je přivést k této duchaplné činnosti
především nejmladší čtenářskou generaci
z prvního stupně základních škol. Což se
mimo jiné i díky tomuto pořadu, který dětem
přibližuje svět pohádek a jeho hrdinů, stále
úspěšně daří. 

Letošní podtitul Pohádkiády – „s prin-
ceznami nebo čerty tropíme si žerty“
seznámil hravou formou malé účastníky
s četbou z oblasti klasických pohádkových
příběhů, kde se zaměřil na zdůraznění jejich
zásadního motivu: boje dobra se zlem, kdy

dobro nakonec vyhrává. V dnešní době 
proklamovaných „antihodnot“ a oslavování 
spíše negativních vzorů je nesmírně důležité 
všemi dostupnými prostředky formovat 
u dětí jejich morální vědomí a humánní cí-
tění, k čemuž mohou ve velké míře přispívat 
právě knihovny obdobnými akcemi. Ty se ale 
neobejdou bez spolupráce jak s jednotlivci, 
zapálenými pro „knihodění“, tak i se svými 
provozovateli, v tomto případě městy. V této 
souvislosti je třeba vyjádřit poděkování sta-
rostovi města Ing. Končickému, jenž každo-
ročně pořad podpoří svou účastí a také třem 
studentkám GJP – Petře Lysákové, Danušce 
Končické a Veronice Sommerové, které už 
od svých školních let obětavě pomáhají 
při organizaci knihovnických pořadů pro 
mládež, kdy dětské obecenstvo vtipně baví 
svým hereckým a moderátorským uměním.

Pohádkiáda tedy opět nezklamala 
a poskytla dětem rozmanité možnosti se-
bevyjádření v soutěžích, hrách, zábavných 
scénkách, společně prožitém večerním 
dobrodružství i nocování a také v tradiční 
promenádě pohádkových postaviček, které 
letošní podzim přivítal v městských ulicích 
nádherným slunečným počasím. Hlavním 
a společným přáním pořadatelů této akce 
do budoucna je, aby slunce nezapadlo ne-
jen Pohádkiádě, ale především dlouholeté 
čtenářské tradici ve Slavičíně. 

Mgr. Gabriela Klabačková, 
vedoucí MěKK

Městská knihovna Slavičín
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Restaurace Záložna Vás srdečně zve na 

SPECIALITY ZE
SLADKOVODNÍCH RYB

sumec * štika * úhoř * candát *
kapr * pstruh

2. – 5. listopadu 2010 
(út – pá)

MARTINSKÁ 
HUSA

11. – 12. listopadu 2010 
(čt – pá)

Přijďte ochutnat Martinskou husu
a mladé Svatomartinské víno.

Objednávky na tel. 577 342 315

Hračky – hry – sporthry spo
Tapety – dekorace – batohy
Vaclová Jindřiška
Obchodní dům Slavičín
Vánoční akce
za nákup nad 300 Kč sleva 5 %, 
nad 800 Kč sleva 10 % 
velký výběr her
Albi, Hasbro, Lego, Piatnik aj.
IGRÁČEK a jiné české i zahraniční 
hračky
vánoční ozdoby české výroby

TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN
naproti nemocnice

ZNAČKOVÉ SPODNÍ PRÁDLO
dámské, pánské a dětské
pyžama, noční košile, nátělníky, košilky, 

spodky
roláky, trička, tepláky
termo-punčocháče, ponožky, zdravotní 

ponožky
čepice kojenecké a dětské
zavinovačky, deky, mateřské prádlo

FUNKČNÍ PRÁDLO
pro dospělé i pro děti
odvádí pot a pokožka zůstává suchá, nestudí!
Vhodné pro sport. ale i běžné nošení.
velikosti 104-164, S-XXL

KATOLICKÉ KALENDÁŘE
VÁNOČNÍ POHLEDY
Otevřeno: po – pá 9 – 16, so 8 – 10
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VVzpoomínááte si, jak jste před mnoha léty choddili na stejněě 
nnazvané kkulinářské hody? 
CChceeme tuu tradici oživit a nabídnout Vám nnapř. 
ppolévvky booršč či šurpu nebo kyjevský kotleet, 
aazu ppo tatarsku a další.

VVíce nna wwww.bowlingslavicin.cz,
rrezerrvace 773 999 973

DDárekk na VVánoce, narozeniny, svátek nebo jeen pro radosst
DDÁRKKOVÝÝ POUKAZ NA BOWLING 
55 hoddin 7999 Kč, 3 hodiny 549 Kč

PPRODDEJNÍ MÍSTA POUKAZŮ
Boowlingg Slavičín, sídliště Malé Pole, Obcchodnní 472
Trafi ka na sídlišti Malé Pole
Prrodejnna pečiva u pošty
Prrodejnna obuvi Ora, Mladotické nábřeží – obcchodnní 

důům, 1.. patro

DDalšíí inforrmace na www.bowlingslavicin.ccz 

Co je to biodiverzita? Co jí hrozí? Jakým způsobem ji můžeme chránit?
Na podobné otázky budou odpovídat žáci 6. – 8. tříd ZŠ a odpovídají-

cích ročníků gymnázií v podzimní internetové soutěži SOS Biodiverzita, 
kterou organizuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., u příležitosti
letošního Mezinárodního roku biodiverzity. 

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nej-
vážnějších globálních problémů současnosti. Cílem soutěže je děti na tento
problém upozornit a zároveň je informovat o způsobech, kterými lze ztrátu
biodiverzity zpomalit. 

Prostřednictvím mnoha nelehkých otázek a úkolů se třídní kolektivy seznámí 
s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologic-
ká stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování,
invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze
se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit.  

Na soutěžící čeká kromě poučení a mnoha zábavných a napínavých chvil
také řada zajímavých cen. Podrobnosti k soutěži naleznete a přihlásit se můžete
na stránkách www.sos-biodiverzita.cz nebo přes stránky www.smv.
cz v kapitole Voda hrou. Třídní kolektivy se mohou přihlásit i během měsíce
listopadu. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., 800 100 063

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – člen skupiny Veolia
Voda – vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a. s. a Zlínská
vodárenská, a. s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – dále jen MOVO – působí na Olo-
moucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 413 tis. obyvatel. MOVO
má 500 zaměstnanců a provozuje celkem 40 úpraven vody, 161 vodojemů
a 24 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km vodovodních
a 1 097 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických
center v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách.
Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 800 100 063.

Webové stránky společnosti MOVO jsou www.smv.cz, e-mail: 
smv@smv.cza pro zákaznické věcizc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia
Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz. 

Více informací Vám ráda zodpoví: Helena Koutná, tel.: 577 124 257,
mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz

Listopadová internetová soutěž pro ZŠ – SOS Biodiverzita
Žáci odhalí taje biodiverzity

Nejlepší česká travesti skupina
HANKY PANKY opět ve Slavičíně.
Dolores, Stefany, Sofi e a Alex alias Leona Machálko-
vá, Hanka Zagorová a Petra Rezek, Lucie Bílá, Pink, 
Dáda Patrasová, duo Petr Kotvald a Standa Hložek, 
Lady Gaga a spousta dalších hitů, humoru a krásných 
kostýmů v premiérovém pořadu.
9. 11. 19.00 Sokolovna
Předprodej: Městské infocentrum Slavičín,
cena 210 Kč (na místě 230 Kč)
www.hankypankyshow.eu

Buranteatr je profesionální
divadlo z Brna složené ze členů
Městského divadla Brno a in-
scenace Skleněný zvěřinec je
Buranteatrem skvěle inscenovaná
tragikomedie, kterou jsme viděli
na přehlídce a jsme přesvědčeni,
že má slavičínskému diváku co
nabídnout. 

Skvělé výkony všech představi-
telů a propracovaný příběh si vy-
sloužil velmi kladné hodnocení.

Výtah z recenze: ...„Burani“ vy-
tvořili jednu z nejlepších inscenací,
které lze v současnosti v Brně vidět.
A to bez potřeby šokovat nebo
zahltit diváka přívalem efektů.
„Stačí“ jim chytrá interpretace
a především herecká bravura,
kterou nelze vidět na každém
divadelním rohu.

Jedná se o ojedinělou možnost 
tuto inscenaci vidět a kdo přijde
12. 11. v 19.30 hodin do slavičínské
Sokolovny, rozhodně se pobaví
a neodejde zklamán. 

Těšíme se na Vaši návštěvu
– Divadlo SemTamFór a město
Slavičín.
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Informace a rezervace vstupenek:
produkce@buran.cx   +420 773 662 131

www.buran.cx
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Zveme všechny příznivce na Buranteatr Brno

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC pátek 12. 11. – 19.30 hod.
Sokolovna Slavičín vstupné – předprodej 90 Kč/na místě 100 Kč
(pro vstupenky zakoupené v předprodeji jsou rezervavná místa v předních řadách)
Předprodej: Městský klub a infocentrum Slavičín

BOWLING SLAVIČÍN

17. – 20. listopaadu 20010

DNY RUSKÉ 
KUCHYNĚ

Vás zve na

Pa
lcená

 inzerce
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5. 11. 16.30 Sokolovna
DVĚ TVÁŘE ÍRÁNU – beseda s cestova-
telem Jiřím Sladkým. 
9. 11. 19.00 Sokolovna
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
pořad nejlepší české travesti skupiny
HANKY PANKY 
12. 11. 19.30 Sokolovna
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC – divadelní 
představení Buranteatru Brno
13. 11. 17.00 Sokolovna
OCHUTNÁVKA VÍN 
27. 11. 20.00 Sokolovna
FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ SLA-
VIČANU – společný koncert 

VÝSTAVY
Galerie Gymnázium Jana Pivečky 
PLENÉR VYSOKÉ POLE 2010
malba, kresba, fotografi e 
Galerie Infocentrum
NEJRYCHLEJŠÍ OBRAZY 
obrazy Daniela Šenkeříka
Galerie Jasmín
PŘILETĚL K NÁM ANDĚL 
obrazy Petry Tománkové-Münsterové

PŘIPRAVUJEME
3. 12.
TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU VE SLAVIČÍNĚ

Kalendááře, ppozváánkyy Galerie Infocentrum Slavičín
Vás srdečně zve na výstavu

MgA. Daniel Šenkeřík 

NEJRYCHLEJŠÍ
OBRAZY

„Fascinují mě příběhy automobilo-
vých gladiátorů v průběhu celé historie 
fenoménu zvaného „motoristický sport“, 
jejich nasazení, smysl pro fair-play a také 
jejich osudy...,“ představuje svá díla au-
tor, který studoval sochařství a grafi cký 
design na SUPŠ v Uh. Hradišti a absol-
voval Fakultu výtvarných umění při 
VÚT v Brně. „Pracuji s pomocí různých 
malířských technik – s olejem, akvarelem 
a v poslední době také s akrylem. Není mě 
cizí ani plastika. Mé obrazy vlastní např. 
Kimi Räikkönen, nebo David Coulthard. 
Díky tomuto fantastickému hobby jsem 
mohl svět rychlých kol osahat, potkat 
několik hvězd motosportu, jako např. 
Kimi Raikkonena, Nikiho Laudu, Da-
vida Coultharda, Jackie Stewarta, Jody 
Schecktera a další...“

Vernisáž výstavy proběhne
5. 11. 2010 v 18 hodin.

Vinotéka a město Slavičín Vás zve na

OCHUTNÁVKU VÍN – 5. ročník
sobota 13. listopadu 2010 

v 17 hodin v Sokolovně ve Slavičíně.

K dispozici bude cca 200 druhů vín,
katalogy vín a občerstvení.

V nabídce i nová Svatomartinská vína.
K poslechu zahraje cimbálová muzika 

Slavičan. Vstup zdarma, vzorky k prodeji
systémem kuponů.

CM Slavičan a město Slavičín pořádají 

FLERET 
A JARMILA 
ŠULÁKOVÁ 
SLAVIČANU

společný koncert při příležitosti 
10. výročí cimbálové muziky Slavičan 

a křtu 2. DVD
Termín: 27. 11. 2010 ve 20.00 hodin

Stolová úprava, občerstvení,
Předprodej a rezervace: 

Městské infocentrum - tel.: 577 342 251

Lisstoppadd, mměsíc baalkáánssského 
fi lmu vee Slaavičíně
Po zářijovém Španělsku a říjnovém Ně-
mecku pokračuje sobotní kino zaměře-
ním na výběr z balkánské kinematografi e. 
Díky projektu Film a škola si tak můžete 
užít to nejlepší z evropských fi lmů úplně 
zdarma. Více informací a hlasování najde-
te na webu dokinavsobotu.slavicin.org.
Listopadové termíny promítání:
6. 11. a 20. 11. 20.00 Sokolovna

Než napadá sníh, pojďte se projet pod-
zimní přírodou a vyzkoušet tiché, bezpečné 
a překrásné spojení mezi Slavičínem a Lu-
hačovicemi. 

Nároční cyklisté vyzkoušejí své fyzické 
síly na poměrně velkém převýšení, méně 
zdatní budou občas tlačit kolo, zato budou 
mít větší potěšení z krásné krajiny, kterou 
vede nově vybudovaná stezka. 

Ze Slavičína kolem Prabosu projedeme 
Lukšín a než se vydáme po staré nevšovské 
silnici, pokocháme se úpravností Pivečkova 
lesoparku. Pokračujeme dále cyklostezkou 
mírně do kopce, přičemž se nezapomeneme 
ohlédnout a odměnit se pohledem na Slavi-
čín na pozadí vrcholků Bílých Karpat. Naše 
cesta pokračuje asi kilometr dále lesem, než 
nás dovede k rozcestí. Cesta vpravo by nás 
přivedla ke studánce Tatarce a do okolí obce 
Lipová, nebo přes lesy do Sehradic. My však 
pokračujeme cestou do kopečka, na jehož 
vrcholu vpravo stojí kamenný kříž. Od něj 
už sjíždíme dolů z kopce a na konci lesa za-
stavíme u malého odpočívadla s výhledem 
na obec Nevšovou. Pak několika zatáčkami 
vjedeme do obce, kde hned na kraji vlevo je 
další kamenný kříž a po několika metrech 
křižovatka u nevšovské kaple. Na ní se 
vydáme doprava, projedeme obcí a u domu 
č. p. 139 odbočíme doleva. Čeká nás stoupání 
s nádhernými výhledy. Na okraji lesa u dře-
věného kříže a informačních tabulí naše stez-
ka zahýbá do lesa a stoupá prudce vzhůru. 
Asi po 300 metrech jsme na vrcholu. Tady 
jde souběžně i červená turistická značka 
pro pěší, která se odklání vlevo na Petrůvku.

A nyní již sjíždíme druhou stranu kopce, 
až do údolí Klenkovského potoka s řadou 
malých kamenných přehrážek. U poslední je 
altánek, kde je možno si odpočinout, v přípa-
dě se schovat před deštěm. Kousek od altánku 
zahneme dle ukazatele doleva ke křižovatce 
s hlavní silnicí z Petrůvky do Luhačovic. 
Míjíme upravené chaty Na Klenkově a ko-
cháme se výhledy přes údolí. Na křižovatce 
pod Obětovou se vydáme doleva a asi po půl 
kilometru zabočíme vpravo po silnici k hrázi 
Luhačovské přehrady. Odtud pak sjíždíme 
po cyklostezce kolem potoka, který vytéká 
z přehrady, až do centra Luhačovic. 

Mgr. Miloslav Mareček

Cyklostezka 5238 

...do údolí Klenkovského potoka

Slavičín – Luhačovice


