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SLAVIČÍNSKÝ
Před radnicí zahajujeme
Na začátek měsíce června 2011 je připraven „startovní výstřel“ realizace projektu
„Slavičín-střed – revitalizace veřejného
prostranství“.
Popravdě, první změny budou viditelné už
na konci května, kdy farníci odkryjí střechu
z domu č. p. 254 a krytinu použijí na hospodářskou budovu na faře. Další věci z domu
poputují také do Army Parku – prostě využije
se, co je využitelné. Pak už nastoupí demoliční
ﬁrma, během krátké doby bude provedena
demolice a poté budou následovat další zemní
práce, stavby parkovišť, chodníků, autobusové
zastávky, přibude městský mobiliář, zeleň atd.
Se zahájením a realizací projektu je spojeno dopravní omezení, které spočívá zejména
v omezení autobusového zálivu zastávky
„Slavičín-Radnice“ na 30 m. Toto omezení
bude probíhat v době 1.–15. června 2011 a dále
v průběhu prázdnin. Uzavřen bude také chodník kolem radnice směrem do ulice Školní.
Veškeré práce budou ukončeny nejpozději
do konce měsíce srpna 2011.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
o stavbu v centru města, lze očekávat dopravní
komplikace a zvýšený pohyb chodců přes
krajskou komunikaci. Proto žádáme řidiče
i chodce o trpělivost a zvýšenou opatrnost.
Omezení jistě příjemné nebude, ale bez něj
to bohužel nejde. Předem děkujeme za pochopení.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného odpadu
I v letošním roce buude probíhat svoz bioo
odpadu
(jedná se přeedevším
m o trávu,, listí a posekanéé větve),
a to každé licché ponndělí v měsíci červnu, září, říjnu
a listopadu ve dnech:
 6. 6. a 20. 6.
12. 9. a 26. 9.
10. 10. a 24.. 10.
 7. 11. a 21. 11.
Tento odpad budou svážeet Službyy města
Slavičína, s.. r. o., pouze v hněd
dých igeelitových
pytlích, které je možné za
akoupit na odb
boru životního prosstředí a správy majetku MěÚ Slavičín
za cenu 10 Kč za kus.

OZNÁMENÍ
Městská knihovna bude v období
1. června až 31. července 2011
UZAVŘENA z důvodu stěhování
do nových prostor Horákovy vily.
Provoz v nové budově bude zahájen
v srpnu. Červnové akce knihovny
budou probíhat nezávisle na stěhování
knižního fondu.

Pohled na prostor před radnicí v květnu 2011

Policie ČR
Územní odbor Zlín
n
Obvodní oddělení Slavičín
ve spolupráci s městem Slavičín
pořádá pro děti i širší veřejnost

DEN S POLICIÍ A IZS
dne 10. června 2011
v zámeckém parku ve Slavičíně.
Začátek v 8 hodin, vstup zdarma
Těšte se na:
 nejmodernější techniku Policie ČR
prezentovanou jejími jednotlivými
složkami
 vojenskou policii
 zdravotnickou záchrannou službu
 hasiče
Vyzkoušejte si:
střelbu ze služební zbraně na
laserové střelnici
 protiúderové prostředky policistů
pořádkových jednotek
 sejmutí daktyloskopických otisků
 jízdu zručnosti na jízdním kole
Zhlédněte ukázky:
 výcviku služebních psů a koní
 sebeobrany policistů

Stacionární kontejnery
na elektroodpad
Možná jstee si všim
mli, že see v kvěětnu
objevily ve Sla
avičíně dva nové kontejn
nery
červené barvy
y, a to na
a sídlišti Malé Pole
u obchodu a na Mla
adotickém
m nábřřeží
(u parkoviště na místěě bývalýcch Zahrádkářských potřeeb).
Tyto kontejjnery jso
ou určen
ny pro sběr
drobného elek
ktrozařízení z do
omácno
ostí,
jako jsou nap
příklad kalkulaččky, rádia,
klávesnice, PC myši,, mobiln
ní telefo
ony,
elektrické hra
ačky, ho
olicí strojjky, kullmy,
fény a další, rozměr otvoru prro vhozzení
je 30x50 cm, což odpo
ovídá stan
ndardníí velikosti počítačee, a obsah
hují také samosta
atný
box na bateriee a akum
mulátory.
Kontejnery
y byly umístěn
ny s cílem
ulehčit občan
nům tříd
dění elek
ktroodp
padu
a baterií a zárov
veň zvýššit objem sběru menších spotřebiččů. Právě menší spotřeb
biče
totiž nejčastěji končí v popeln
nici, odkud
se nedostanou k eko
ologické recykllaci.
Stacionární kontejneery usna
adní lid
dem
odevzdávání vyslou
u žilých s potřeb
b ičů
blíže místu jeejich by
ydliště, s drobn
nými
elektrospotřeb
biči nyníí nemusí až na sběrný dvůr, ale mohou jee kdykoliv
v odevzzdat
do připravený
ých konttejnerů.
Kontejnery
y ale neejsou urččeny na
a televizory, počíítačové monitorr y, zářiivky
a úsporné žárrovky, ktteré moh
hou obččané
i nadále odevzd
dávat ve sběrném dvoře nebo
při koupi nového spo
otřebiče v prodeejně,
tzv. kus za kuss. Ing. Martina Sllámečko
ová,
odbor ŽPSM MěěÚ Slavvičín

www.mesto-slavicin.cz
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Svoz nebezpečného
odpadu
Upozorňujeme ob
bčany, žee v sob
botu
18. června pro
ovede ﬁrma JOG
GA Luha
ačovice, s. r. o., sv
voz nebeezpečnéh
ho odpa
adu.
Mimo tento terrmín mo
ohou obččané neb
bezpečný odpad odevzdatt zdarma ve sběrn
ném
dvoře v ulici U Zahrrádek (za
a koteln
nou
na sídlišti Maléé Pole) a po ukonččení rek
konstrukce také ve sběrn
ném dvořře v areeálu
SMS v ulici Po
od Kašta
any.
Mezi nebezpečné odpady patří:
 fotochemik
kálie, těk
kavé látk
ky, lepiidla,
pryskyřice, ba
arvy, laky
y, mořidlla
 detergenty (odmašťťovací přřípravky
y)
 rozpouštědla, kyselliny, zása
ady
 oleje a tuky (minerá
ální nebo synteticcké)
 léčiva (práššky, massti, tinktu
ury)
 zářivky a jin
ný odpa
ad obsahu
ující rtu
uť
 baterie a ak
kumuláttory všeho druhu
u
 tiskařské barvy, tonery, inkou
u sty
do tiskáren
 pesticidy a jiné přřípravky použív
vané
v zemědělství
čisticí prosstředky pro toa
alety, prrací
a bělicí prostřeedky, cheemikálie pro pro
ovoz
a údržbu bazéénů
 chladničky,, mrazák
ky (obsah
hující ch
hlorﬂuoruhlovodík
ky, tzv. freony)
 obrazovkov
vá zařízeení (televiizory, počítačové monito
ory, hern
ní displejee)
 motorové oleje, au
utobaterie, brzd
dové
a převodové kapaliny,, nemrzn
noucí sm
měsi
Nebezpečn
né odpa
ady obsa
ahují lá
átky
smrtelně nebe
ezpečné pro člově
ěka, zvířřata
a rostliny.

Sttanooviiště a čas svoozuu
neebezpečné
p ého oddpa
paduu
 Nevšová
- za prodejnou Smíšeené zbožíí (u kon
ntejnerů) 7.30–8.15 hodin
n
 Slavičín

ulice Luhaččovská u mostu
u 8.30–9
9.00
hodin

Zahradní čttvrť v ul. Ševcovsk
ká u býv
valé
MŠ 9.05–9.25 hodin

Horní náměěstí u tržiiště 9.30–1
10.15 ho
odin
čtvrť Hrub
bé Pole u křižo
ovatky ulic
Mladotická-Hrrnčířská
á 10.20–10.50 ho
odin
 čtvrť Vlára za prod
dejnou Vlárka
10.55–11.45 ho
odin
 čtvrť Malé Pole, ull. Dlouhá
á vedle křižovatky Dlouh
há-Lučníí, naprotii bytovéému
domu 473-475 11.50–1
12.30 hod
din
 Hrádek na Vlárskéé dráze
u hostince U Zem
mánků 12.35–13
3.05
hodin
 Divnice
 před prodejjnou Sm
míšené zb
boží Ma
aňas
13.15–13.45 ho
odin
Odbor ŽPSM MěěÚ Slavvičín

Nabídka na prodej bytu
Město Slavičín v so
oulad
du s usstanovením § 39 odst. 1 zákon
na č. 128/20
000 Sb.,
o obcích, v yhlá
ásilo 3. kollo výběěrového
řízení na prodej nem
moviitého m ajetku
města Slavv ičín.
Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 583/36, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec
a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech
domu č. p. 581-583 a podílu na pozemku
parc. č. st. 631/1.
Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše
60,8 m2, ve čtvrtém nadzemním podlaží
budovy č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti
Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy č. p. 581-583 a na pozemku parc. č. st. 631/1.
Výběrové řízení na kupujícího, které
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 13. června 2011 v 16.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy radnice
ve Slavičíně, dveře č. 318.
Prohlídku bytové jednotky lze dohodnout v pracovní dny na telefonním čísle
604 715 537 – pan Sláma.

 Podmínky výběrového řízení:
účastníci: bez omezení, s podmínkou
úhrady kauce
nejnižší podání: 550 000 Kč
 minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč

způsob úhrady kauce: pouze bankovním
převodem nebo vkladem hotovosti v bance
na účet města Slavičín vedený u KB, a. s.,
č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol
IČ nebo RČ
lhůta pro složení kauce: začíná běžet
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí
zahájením výběrového řízení, tj. 13. 6. 2011
v 16.00 hodin. Kauce složená bankovním
převodem musí být do skončení lhůty
pro zahájení výběrového řízení připsána
na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací
kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení.
 splatnost kupní ceny: do 60 dnů
od schválení prodeje Zastupitelstvem
města Slavičín
Bližší informace poskytne
Ing. Martina Slámečková,
vedoucí odboru ŽPSM, tel.: 577 004 830

Výběrové řízení na pronájem bytu 3+1
Město Slavičíí n nabíí zí do
o proná
ájmu byt
č. 4 v dom
mě č. p. 565 ve Sllavičín
ně, ulice
Školní.
byt sestává ze tří pokojů, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC, sklepů
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepů činí 88,87 m2
 výše měsíčního nájemného činí 4 337 Kč
(plocha sklepní koje je do nájemného
započtena ½)

pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. března každého roku maximálně
o 5 % ročně a míru inﬂace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojené s bydlením (topení, voda, odpad…)

vytápění dálkovým rozvodem z plynové
kotelny
 Podmínky podání žádosti:
žádost o nájem bytu může podat zletilý
občan ČR způsobilý k právním úkonům
a nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným
organizacím a obchodním společnostem
založených městem žádné závazky
 Podmínky uzavření nájemní smlouvy:
nájemní smlouva na byt bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena, pokud nebude nájemce

v prodlení s úhradou za nájemné a služby
spojené s bydlením a nebude porušovat
podmínky smlouvy a příslušná ustanovení
obč. zákona
 Povinný obsah nabídky (přihlášky):
 jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování,
telefon, popř. e-mail žadatele
žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela
a počet dětí
typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují
do nového bytu
zdůvodnění žádosti

Nabídk y budou přijímány
do 20. 6. 2011 osobně nebo poštou
na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické
nábřeží 849, 763 21 Slavičín
Rada města Slavičín si vyhrazuje právo
při výběru nabídky upřednostnit žadatele,
který má trvalé bydliště na území města
Slavičín.
Podrobnější informace je možno získat
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o.
nebo na tel.: 577 341 041
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Zprávy z radnice
Rada města Slavičín na své 14. a 15.
schůzi mj.:
 rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Slavičín-střed – revitalizace veřejného
prostranství“ od uchazeče EUROVIA
CS, a. s., Zlín za cenu obvyklou ve výši
9 339 195 Kč vč. DPH
 o zadání zakázky malého rozsahu
na Dodávky výpočetní techniky telekomunikačního vybavení pro projekt „Multifunkční kulturní centrum Slavičín“
za cenu obvyklou ve výši 290 732,40 Kč vč.
DPH uchazeči CAMO, spol. s r. o., Slavičín
 o zadání zakázky malého rozsahu
na Dodávky nábytku pro projekt „Multifunkční kulturní centrum Slavičín“
za cenu obvyklou ve výši 206 706 Kč vč.
DPH uchazeči Josef Kolařík, Sehradice
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci
„Rekonstrukce střechy ZUŠ“ za cenu
obvyklou ve výši 1 816 666 Kč vč. DPH
uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodávky židlí pro akci z Fondu mikroprojektů „Památník českého a slovenského odboje 1939–1945“ za cenu obvyklou
v celkové výši 18 240 Kč včetně DPH
a dopravy, uchazeči MERCURY STAR,
s r. o., Rožnov pod Radhoštěm
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodatečné stavební práce na akci „Autobusové nástupiště na rozcestí Nevšová“
za cenu obvyklou ve výši 81 847 Kč vč.
DPH uchazeči SMO, a. s., Otrokovice
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodávku a montáž „Umělý povrch
hřiště 37x18 v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši 424 650 Kč vč. DPH uchazeči
Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., Zlín
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci „Oprava VO
v Hrádku“ za cenu obvyklou ve výši
194 058 Kč vč. DPH uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., Slavičín;
 schválila
přijetí daru – automobilu VW Transporter od Zlínského kraje pro potřeby
SDH Hrádek na Vl. dráze;
 souhlasila
 s pořádáním motokrosových závodů Přebor Moravy dětí a mládeže dne
6. 8. 2011 ve víceúčelovém sportovním
areálu Stráň ve Slavičíně za podmínky
povolení výjimky příslušným orgánem
ochrany přírody dle § 26 odst. 1 písm. g)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.
Luděk Latinák,
tajemník MěÚ Slavičín
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Ptají se lidé…
Má na cyklostezce přednost chodec
nebo cyklista?
Naše cyklostezky mají dopravní značení,
které umožňuje, aby cyklostezku využili
cyklisté, chodci, in-line bruslaři a další
osoby. Většina otázek (a pravděpodobně
i tato) směřuje k cyklostezce Slavičín-Hrádek. Tato cyklostezka je v současné době
velmi frekventovaná, což samozřejmě nutí
všechny její uživatele ke zvýšené opatrnosti
a ohleduplnosti. A to je věc, ke které bychom
chtěli vyzvat.
V článku velitele městské policie
na jiném místě tohoto čísla zpravodaje
se dozvíte, co přesně říká zákon. My to
řekneme jednoduše – na cyklostezce se
pohybujte vpravo. Počítejte s tím, že někdo
bude rychlejší a chce vás předběhnout
anebo předjet. Při předjíždění vždy zjistěte, jestli někdo nepředjíždí vás. Pokud se
všichni uživatelé cyklostezky budou k sobě
chovat ohleduplně, pak bude eliminováno
nebezpečí případné kolize. Že by majitelé
pejsků měli mít své miláčky na vodítku
a případně po nich uklízet exkrementy, je
zřejmá a mnohokráte probíraná věc. Na to
už snad upozorňovat netřeba.
Jaké jsou plány s dalším rozvojem cyklostezek – bude se z Hrádku pokračovat
na Divnice?
Plány na další rozvoj cyklostezek máme,
jejich realizace je samozřejmě odvislá
od možností získat dotaci na výstavbu. Cyklostezky jsou poměrně nákladnou záležitostí
a bez dotací bychom další jen těžko stavěli.
Naším úmyslem bylo navázat na cyklostezku do Hrádku a spojit Hrádek s Divnicemi.
Dále pak pokračovat stavbou cyklostezky
z Divnic směrem k průmyslovému areálu
(po bývalém chodníku do Vlárských strojíren). Námi navrženou trasu Hrádek–Divnice zamítl osadní výbor, který je názoru, že
by cyklostezka měla vést jinudy – konkrétně
ke škvárovému hřišti a pak podél potoka
do Divnic. Stanovisko osadního výboru
chápeme, trasa by to byla ideální, ale bohužel zde narazíme na vlastníky pozemků,

přes které nedokážeme projít. Co je ideální,
nemusí být vždy reálné. Práce na cyklostezce Hrádek–Divnice tedy byly pozastaveny
a rozběhly se na dalším zmíněném úseku,
tedy Divnice–Průmyslový areál. Stávající
chodník je tam ve špatném stavu, a přesto
tam i dnes potkáváme mnoho cyklistů. Zde
začínají projektové práce a v nejbližší době
oslovíme vlastníky pozemků.
Jak jsme již uvedli, vše bude odvislé
od případných dotací a možností města
doﬁnancovat tyto akce. V příštím roce nás
čekají větší investice do městského koupaliště, v horizontu několika málo let (opatrně
řečeno) budeme zřejmě muset řešit kanalizace v Nevšové a v Divnicích… Takže je to
jako u všech investic – chce to „jen“ peníze.
Jaká je možnost obrany, pokud u souseda v jeho nepřítomnosti v panelákovém
bytě neustále vyje pes ve dne i v noci?
První krok, který byste měli udělat, je
pokusit se kontaktovat majitele psa, upozornit ho na tuto skutečnost a pokusit se s ním
domluvit. V případě, že majitel ani poté neučiní žádná opatření a pes štěká dál, zejména
v nočních hodinách, máte možnost oznámit
toto jednání Městské policii, která věc
prošetří. Pokud zjistí, že mohl být spáchán
přestupek, podá oznámení Komisi k projednávání přestupků. Jestliže vlastník dráždí
psa úmyslně, tak, aby štěkal, mohl by tímto
spáchat přestupek proti občanskému soužití
podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového
zákona. Jestliže vlastník zanedbává péči
o psa a hlasité štěkání je důsledkem tohoto
zanedbání, je možné v jeho jednání spatřovat
přestupek proti veřejnému pořádku podle
§ 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona.
Musí se však jednat o dobu nočního klidu,
tj. dobu od 22 hodin do 6 hodin. V krajním
případě se dále můžete domáhat ochrany
svých práv podáním žaloby k okresnímu
soudu. Samozřejmě je to velmi složitě
prokazatelný problém, a doufáme, že se již
při prvním kroku podaří s majitelem psa
domluvit na určitých pravidlech, aby pes
byl nejmenší přítěží pro ostatní obyvatele
bytového domu.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

ČT vypíná analo gové vysílání
Dle sdělení Tiskového útvaru České televize
dojde na konci června k odpojení 9 analogových
vysílačů velkého výkonu a 174 analogových vysílačů
malého výkonu. Jedním z nich je i ten v našem městě.
Na základě této skutečnosti ve čtvrtek
30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový
dokrývač ČT1 Slavičín – 48. kanál.
Jeho vysílání bude od 23. týdne označené
piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků
v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož
se bude průběžně objevovat také textová lišta s informacemi. Podle těchto graﬁckých prvků velnutých
přímo do obrazu diváci poznají, že přijímají signál
z vysílače, jehož vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České
televize – multiplexem veřejné služby se všemi
čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Zlín, kam
Slavičín patří, zajišťují vysílače velkého výkonu

Zlín – Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky
– Ploštiny (33. kanál). Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní digitální
vysílání – kdekoliv v České republice je bezplatně
k dispozici vysílání všech čtyř programů České
televize z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy
CS Link a SkyLink). Z družice Astra 3A jsou dostupné
i regionální mutace zpravodajských pořadů České
televize pro severní a jižní Moravu na ČT1.
Více na stránkách internetového speciálu www.
digict.cz v rubrikách Digitální satelitní vysílání DVB-S
a Příjem regionálního vysílání.
Další informace o digitalizaci České televize
ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650,
na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká
linka digitalizace 261 137 474 (denně od 7.30
do 20.00 hodin).
(red)
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Městská policie Slavičín
Inform
mace pro majjiteele psů
a ostaatnních domáccích
či hosspo
podářřských
ý zvířřatt
Stále přijímáme stížnosti z řad občanů,
kteří poukazují na neukázněnost některých
majitelů psů, ale i jiných domácích či hospodářských zvířat. Především kritizují způsob
venčení psů, které jejich majitelé nechávají
volně pobíhat po veřejném prostranství
a neuklízejí exkrementy. Mezi místa, kde
dochází nejčastěji k tomuto protiprávnímu
jednání, jsou ve Slavičíně lokality v okolí
bytových domů ve čtvrti Vlára, ve čtvrti Malé
Pole a v centru města. Dalším místem, kde je
častý výskyt pohybu psů, je cyklostezka ze
Slavičína do Hrádku. Také z místních částí
zaznamenáváme stížnosti, a to především
z Nevšové.
Upozorňujeme všechny majitele psů, kteří
se takto chovají, že jsou nejen bezohlední
k ostatním spoluobčanům, ale navíc se
dopouštějí přestupku tím, že nerespektují
Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 02/2001, o veřejném pořádku, v účinném
znění, kde je v Článku 4 uvedeno, že na veřejných prostranstvích je zakázán volný
pohyb psů. Osoba, která psa doprovází, je
povinna vést ho na vodítku a pes musí být
opatřen náhubkem. Stejná opatření platí
i v uzavřených prostorách.
Na veřejných prostranstvích mimo zastavěné území města musí mít pes nasazen
náhubek nebo být na vodítku.
Je zakázáno vodění psů nebo jejich přenášení na dětská hřiště a pískoviště, sportovní
hřiště, koupaliště, hřbitovy a na všechna
místa označená tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem „Zákaz
vodění psů“.
Dále je ve vyhlášce města Slavičín uvedeno, že v případě, že domácí či hospodářské
zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel
zvířete povinen bez zbytečného odkladu
zvířetem způsobenou nečistotu vhodným
způsobem z veřejného prostranství odstranit. To znamená, že nejenom majitelé psů
mají povinnost po svém psu exkrement
na veřejném prostranství uklidit, ale musí
tak učinit každý majitel i jiného domácího
či hospodářského zvířete. Tolik říká obecně
závazná vyhláška, kterou je nutno dodržovat.
Městská policie provádí a bude provádět
časté kontroly zaměřené na řádné dodržování výše uvedeného znění obecně závazné
vyhlášky. Pro nezvratné usvědčení protizákonného jednání bezohledných majitelů
psů využije kamerovou techniku, kterou má
každý strážník k dispozici. Toto kamerové
záznamové zařízení slouží k zaznamenání
skutečného stavu věci a znemožní přestupci
zpochybnit průběh události.
Zjištěný přestupek bude řešen přímo
na místě uložením blokové pokuty nebo
bude předán k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Z Hrádku do Slavičína po cyklostezce
Sáčky na exkrementy jsou k dispozici
zdarma na MěÚ Slavičín nebo v Městském
infocentru.

Inform
mace pro účastnníkyy provozzu
naa steezcce pr
pro choddce a cyyklistyy
Ve Slavičíně máme v současné době dva
úseky stezky pro chodce a cyklisty. Jedná se
o Luhačovskou ulici a úsek od Příčné ulice
s vyústěním na ulici Hrádeckou v místní části
Hrádek na Vlárské dráze.
Začátek stezky pro chodce a cyklisty je
vyznačen dopravní značkou C 9a Stezka pro
chodce a cyklisty.
listy.

Za touto dopravní značkou se mohou pohybovat pouze chodci i cyklisté.
Za chodce se považuje i osoba jedoucí
na kolečkových bruslích nebo obdobném
sportovním vybavení a osoba pohybující se
pomocí ručního nebo motorového vozíku
pro invalidy.
Cyklistou se rozumí osoba jedoucí na jízdním kole. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí
i koloběžka.
Na stezce pro chodce a cyklisty se pohybujte vždy v pravé polovině.
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, § 53 Chůze, odst. 4) je
uvedeno, že je-li zřízena stezka pro chodce
a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka
pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit
cyklistu jedoucího po stezce.
Zároveň však platí, § 57 Jízda na jízdním
kole, odst. 5), dle výše uvedeného zákona, kde
je uvedeno, že je-li zřízena stezka pro chodce

a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka
pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit
chodce jdoucího po stezce.
Chodec i cyklista jako účastník provozu
na pozemních komunikacích je povinen
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Konec cyklostezky je vyznačen dopravní
značkou C 9b Konec stezky pro chodce
a cyklisty.

Inform
mace pro řidiiče mootorovýcch
voozidel v soouvislossti se stezkouu
pro chhoddce a cyklis
pr
y styy
Upozorňujeme řidiče motorových vozidel,
že je jim zakázána jízda, stání i zastavení
na stezce pro chodce a cyklisty. K tomuto
dochází ve Slavičíně na Luhačovské ulici,
kde je podél komunikace stezka pro chodce
a cyklisty.
Tento zákaz se samozřejmě vztahuje
i na všechny ostatní chodníky. Jiní účastníci
provozu na pozemních komunikacích než
chodci a cyklisté nesmějí stezky pro chodce
a cyklisty užívat.
Pokud řidič motorového vozidla poruší
výše uvedené, nerespektuje zákon č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů a dopouští
se přestupku.
Zároveň upozorňujeme řidiče, že porušení
příkazové značky C 9a Stezka pro chodce
a cyklisty je zařazeno do bodového systému
a řidiči motorového vozidla je při spáchání
přestupku odebrán 1 bod. Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín
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Policie České republiky informuje
Vllouppánní doo pivnicee na hotelu Sllavičann
Dne 5. až 6. 4. 2011 došlo ke vloupání
do pivnice na hotelu Slavičan. Pachatel zde
odcizil několik otevřených lahví s tvrdým
alkoholem a další zboží v hodnotě cca
1 000 Kč. Krádeže se dopustil 22letý muž
ze Slavičína, který se v průběhu provozní
doby ukryl v pivnici, po jejím uzavření odcizil uvedené věci a následně odešel dveřmi
na venkovní zahrádku. Policie pachateli sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže,
za což mu může být dle zákona uložen trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Vllouppánní doo rodinnného domu v Šanověě
Dne 11. 4. 2011 v odpoledních hodinách
se neznámý pachatel vloupal po překonání
zavřeného okna koupelny do rodinného
domu v obci Šanov, kde poté z peněženky
uložené v šatní skříni odcizil ﬁnanční hotovost ve výši 21 000 Kč. Do současné doby
nebyl pachatel, který se svým jednáním
dopustil přečinu krádeže a porušování

ADRA děkuje
Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 proběhl
desátý, jubilejní ročník Velikonoční sbírky
humanitární organizace ADRA. Děkuji moc
těm, kteří pomohli s její organizací u nás
ve Slavičíně, studentkám z gymnázia a dalším. Díky Vám všem, kteří jste přispěli, ať
už drobnou mincí či papírovou bankovkou,
k celkové částce 6 693 Kč.
Výtěžek sbírky se tradičně rozděluje
na tři části. Tou první třetinou chceme podpořit dobrovolnické centrum ADRA ve Zlíně.
„Na dobrovolnictví stojí svět. Mezilidské
vztahy vždycky fungovaly na základě dobrovolné pomoci. Ty nejcennější věci v životě
se zaplatit nedají,“ myslí si patronka podpory
domácích projektů uskutečňovaných z výnosu Velikonoční sbírky – Táňa Fischerová.
Druhá část výtěžku slouží k vytváření
pohotovostního fondu, který se využívá
při okamžité humanitární pomoci po mimořádných událostech – a to jak u nás, tak

domovní svobody, zjištěn a policie provádí
nadále šetření.

Neeoprrávvněnéé vniknnutí do domu
vee Slaaviččíně a Petrůůvcee
Dne 20. 4. 2011 v době od 13 do 14 hodin
vnikli dva neznámí pachatelé neoprávněně
do rodinného domu ve Slavičíně a následně
i na Petrůvce. V jednom případě použili lsti,
kdy se vydávali za zástupce zdravotní pojišťovny, kteří přišli předat výhru. Ve druhém
případě nezajištěnými dveřmi vešli do domu
a požádali, zda by jim mohl majitel domu dát
napít vody. Ani v jednom případě naštěstí
nedošlo ke krádeži věcí v domě. V obou případech byly policií zahájeny úkony v trestním řízení pro přečin porušování domovní svobody.
V současné době se podařilo ustanovit
podezřelé osoby a ve věci je prováděno
šetření policisty Služby kriminální policie
a vyšetřování ve Zlíně.
Opakovaně bychom chtěli upozornit občany, zejména seniory, aby nepouštěli žádné cizí
osoby do svého domu nebo do bytu. V případě
pochybností o důvodu návštěvy cizí osoby
můžete kdykoli přivolat na místo policii.
v zahraničí. „Uplynulý rok nám ukázal, že
se velice rychle mohou přihodit věci, které
si žádají pomoc prakticky celého světa, a to
hned. S prodlužujícím se časem se prohlubují
utržené rány, a proto cítím, že nejdůležitější
je být připraven,“ nechal se slyšet Miroslav
Táborský, patron humanitární pomoci z Velikonoční sbírky.
Třetí třetina je věnována dlouhodobým
rozvojovým projektům v zahraničí. Zabývají
se rozvojem místní společnosti a posílením
její samostatnosti. „Díky své vlastní zkušenosti ve zdravotnickém zařízení ADRA
v Keni vím, že peníze putují správným
směrem, a přesvědčila jsem se, že pomáhají.
Jsem ráda, že nejsme lhostejní. Každou korunou, kterou přispíváme, zkvalitňujeme život
i lékařskou péči v chudých zemích,“ řekla
Iveta Lutovská, Česká Miss 2009 a patronka
rozvojové pomoci z Velikonoční sbírky, která
v loňském roce osobně navštívila nemocnici
v keňském Itibo, kterou ADRA provozuje.
Mgr. Vratislava Bilová

Neeplaacení výýživnéhho
Na základě několika dotazů ze strany
občanů bychom chtěli obecně vysvětlit,
kdy se jedná o přečin zanedbání povinné
výživy. V trestním zákoníku je pod ustanovením § 196 uvedeno, že přečinu se dopustí
ten, kdo si neplní, byť i z nedbalosti, svou
zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce,
a může být potrestán odnětím svobody až
na dvě léta. V dalších ustanoveních § 196
trestního zákoníku je za splnění dalších
podmínek trestní sazba vyšší. Objektem
trestného činu zanedbání povinné výživy je
nárok na výživu, pokud je založen na ustanoveních zákona o rodině. Zákon zpravidla
nevyžaduje, aby vyživovací povinnost a její
rozsah byly určeny rozhodnutím soudu.
Na uvedený trestný čin se vztahuje účinná
lítost, což laicky znamená, že po dodatečném
splnění vyživovací povinnosti v plné výši
odpovědnost za uvedený trestný čin zaniká.
Pokud budete v uvedené věci potřebovat
pomoc nebo radu, můžete se kdykoli obrátit
na policii.
Nprap. Milan Tyleček, vrchní inspektor

Poděkování
Letos jste nás opět
mohli potkat na Slavičínské akci Valašský
a slovenský kumšt pro
radosť aj užitek. Zde
vystavujeme výrobky
našich uživatelů. Snaží se
vyrábět věci, které lidem
přinášejí potěšení a radost. Děkujeme
všem, kteří koupí našich výrobků podpořili
naše centrum a také městu Slavičín, které
nám díky grantu poskytlo peníze na pracovní materiál.
Také bychom touto cestou poděkovali panu Otépkovi za bezplatný pronájem
bowlingové dráhy. Strávili
jsme zde skvělé sportovní
dopoledne.
Charita
sv. Vojtěcha Slavičín

Domovinka pořádá

Hezké odpoledne v MŠ Hrádek

pro širokou veřejnost, seniory a jejich
přátele v prostorách Centra denních služeb
Domovinka na penzionu č. 235 v Hrádku:
11. června
Zájezd na termální koupaliště Štúrovo
na Slovensku.
Bližší infor mace a př ihlášky
na tel.: 732 951 512
 15. června
Beseda s regionální spisovatelkou Lilkou
Prossovou, ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín. Začátek v 10 hodin.

Zase se rok s rokem sešel a my rodiče jsme
prožili opět jedno hezké jarní odpoledne
v mateřské škole v Hrádku. Bylo to ve čtvrtek
14. dubna, kdy si paní učitelky spolu s dětmi
připravily „velikonoční tvoření“. Na úvod
nás děti přivítaly zpěvem a básničkami a pak
už nám nic nebránilo v barvení vajíček, výrobě zajíčka a tvoření velikonoční výzdoby.
Moc se nám to líbilo, a tak nejen děti, ale
i my rodiče jsme odcházeli nadšeni.
Dalším milým překvapením pro nás
maminky a babičky byla oslava Dne matek.
Děti pro nás nacvičily divadlo o Karkulce,
které se všem náramně líbilo. Pak malí

i velcí zarecitovali krásné básničky, zatančili
a zazpívali. Nakonec jsme dostali od našich
dětí vlastnoručně vyrobené dárečky a my,
maminky a babičky, jsme zakončily tohle parádní odpoledne u šálku kávy s jednohubkami
a lineckými srdíčky, které pro nás připravily
paní kuchařky.
Nezbývá, než na závěr poděkovat paním
učitelkám Aleně Gbelcové, Blance Smolíkové
a celému personálu mateřské školy v Hrádku
za jejich obětavou práci a popřát jim i nadále pevné nervy a mnoho zdaru s našimi
nejmenšími.
Za maminky Gabriela Ondrašicová
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Nohejbalový pohár starosty vyhrála HOPA

Oceněná družstva turnaje O pohár starosty

Za slunečného počasí
se na kurtech za Sokolovnou uskutečnil
v sobotu 14. května již
XI. ročník nohejbalového turnaje trojic O pohár
starosty města. Tentokrát se do Slavičína sjelo
dvanáct týmů z blízkého
okolí, když na poslední chvíli se z turnaje
omluvily týmy z Vlčnova
a Uherského Brodu. Kva-

litní turnaj přinesl řadu vyrovnaných utkání
a zejména v B skupině mohl do čtvrtﬁnále
proklouznout takřka každý tým. Výbornou
formu prokazovala domácí HOPA (bývalý
Absinth), která turnajem prošla bez jediného
zaváhání. Statečně jí vzdorovali Carveři,
kteří vyhráli svoji základní skupinu. Překvapením v turnaji byli výkony SKP a nestárnoucího celku Kameni z Bohuslavic nad Vláří.
Nejlepší hráč: Jiří Petrů (Carveři)
Nejlepší smečař: Josef Indra (HOPA)
Osobnost turnaje: Josef Ťulpa (Kameni)
Nejstarší hráč: Miloš Veselý (Legendy)
Cena Fair Play: Rostislav Studeník (SKP)
Petr Koseček

30. ročník Běhu vítězství ve Slavičíně
Členové atletického oddílu při SK Slavičín uspořádali 7. května již 30. ročník Běhu
vítězství, kterého se v zámeckém parku
za příznivého počasí zúčastnilo 86 závodníků
z Česka a Slovenska. Také letos se závodilo
ve 14 věkových kategoriích od předškolní
mládeže až po muže veterány nad 70 let.
Pořadatelé jsou zklamáni malou účastí
v žákovských kategoriích, kde se závodu
zúčastnilo pouze 49 závodníků, z toho bylo
pouze 28 ze slavičínských škol. Pro nezájem
byla už v předcházejících ročnících zrušena
kategorie dorostu a juniorů. Za dobu svého
trvání se v zámeckém parku představilo celkem 2 650 závodníků v různých věkových
kategoriích – v žákovských kategoriích to bylo
pouze 1 739, to je průměrně 59 závodníku
na závod, a to je málo.
Nejvíc závodníků se prezentovalo v roce
1986 – závodilo celkem 187 závodníků. Hlavní
závod běželo celkem v kategorii mužů, veterá-

nů a žen 80 závodníků. V roce 1982 závodilo
při 7. ročníku 140 žáků. O těchto počtech se
pořadatelům v současné době může jenom
zdát. Hlavní závod mužů při 30. ročníku
na trati 6 000 m vyhrál závodník z CYKLOGAT Zlín Přemysl Žaludek a v kategorii žen
závodnice Jana Žaludková z AUTHOR TUFO
Zlín. Ani v letošním roce se nepodařilo závodníkům překonat traťové rekordy, které drží
v kategorii mužů Jiří Florián ze Zbrojovky
Brno časem 17:36,9 min. – zaběhl ho již v roce
1986. Traťový rekord žen drží Jana Klimešová
z USK Praha, která tuto trať zaběhla za 19:54,0
min. v roce 2004.
V letošním roce se pořadatelům podařilo
zajistit pro závodníky věcné i ﬁnanční ceny
za přispění sponzorů, kterým pořadatelé
chtějí touto cestou poděkovat – město Slavičín,
Kovoobráběčství Máčalík Luhačovice, OMI,
s. r. o., RI Okna, Malsped, Pivovar Janáček
Uherský Brod, TVD, a. s., MI-LA, Luhačovské

Ženský čtyřboj v zábavném pojetí

Je 16. duben 2011, příjemné sobotní
odpoledne. Do sportovní haly se schází
sedm týmů, které se přihlásily na „Čtyřboj
ženských družstev“, který připravili Nadace
Jana Pivečky, Sokol Slavičín a DDM Slavičín.

Všechny ženy ví, co je čeká: vybíjená, kuželky, hod na koš a kop na branku. Sportovkyně
ve věku 15 až 75 let po sobě s lehkými obavami
pokukují a přemýšlejí o svých šancích uspět.
Soupeřícími se pro toto odpoledne staly týmy

Brambůrky Krajči, www.outdoor-a-sport.cz,
Pavel Staněk Slavičín, Moravia Cans, Hodiny
a klenoty Dorušek, SEA, a. s. – Zlín, Hotel
Morava – Jeseník, Real Sped Zlín, Ekoﬁltr,
spol. s r. o., Městské infocentrum Slavičín
a DJ Aleš Ptáček, který zabezpečoval ozvučením celý průběh závodu. Kompletní výsledky
a více fotograﬁí ze 30. ročníku Běhu vítězství
ve Slavičíně naleznete na webových stránkách
města Slavičína www.mesto-slavicin.cz.
Za pořadatelský oddíl atletiky
Ladislav Musil
s názvy: DDMačky, Respekt, Mona, Mija,
Žabky 65, Seniorky a družstvo Modelek,
které projevily notnou dávku humoru a recese – fakt to byly ženy, nebo to bylo trošku
jinak...? Nebylo ale slušné prozkoumávat
pohlaví, a hlavně, nebylo to záměrem číslo
jedna. Tím bylo sportování a zábava.
A tak po oﬁciálním zahájení match začíná. Každá z žen se najednou proměnila
na bojovnici za svůj tým.
S ubývajícím časem sportovní odpoledne
pomalu končí, stejně jako síly soutěžících,
a ze zápisů u jednotlivých disciplín se rýsují
konečná čísla. Jenže – na prvním místě jsou
hned tři družstva, a tak následuje rozstřel
– střelba hokejkou na branku, která určila
konečné pořadí umístění: vítězí DDMačky,
za nimi se umístily Žabky 65 a na třetím
místě družstvo Mona.
Netradiční a prima odpoledne končí.
Je dosportováno, dobojováno a ceny našly
své majitele. No, a za rok se těšíme znovu
na setkání, třeba ve větším počtu.
Pořadatelé TJ Sokol Slavičín,
DDM Slavičín a Nadace Jana Pivečky
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Florbalistky postoupily do 1. ligy
Po čtyřletém působení v první lize juniorek
se letos naše družstvo přihlásilo do druhé ligy
žen. A hned v první sezoně v soutěži dospělých se nám povedl husarský kousek – postup
do první ligy žen. Byl to náš cíl, za kterým
jsme šli tvrdě hned od začátku. Z 24 utkání
základní části jsme prohráli jen jednou, a to
s týmem Bulldogs Brno. Poměr branek 177:35
mluví o obrovské touze splnit si náš sen. Proto
ani nepřekvapí, že mezi nejlepšími deseti
hráčkami v kanadském bodování máme pět
našich děvčat. Na prvním místě excelentní
Radku Topičovou se 77 body za 62 branek a 15
asistencí, na druhém místě nepřekonatelnou
nahrávačku Lucku Machů. Získala 51bodů
(19 + 32). Pavla Manová nasbírala 36 bodů
(19 + 17) a obsadila páté místo, sedmá Bára
Jelínková 35 bodů (21 + 14) a devátá byla Katka
Janáčová s 34 body (18 + 16). Soutěž brankářek
suverénně ovládly Iveta Krahulcová a Leona

Slavičínský bajkap 2011

Tradiční jarní cyklistický závod se jel
letos v dešti. Dvacítka odvážných cyklistů
absolvovala trať vedenou částí nevšovské
cyklostezky a lesnatým terénem Pivečkova
lesoparku. Přestože bylo účastníků méně
než jindy, pořadatele potěšila účast favoritů.
Loňské vítězství v hlavní kategorii mužů
a žen obhájili Milan Zvonek a Silvie Babulíková, oba z týmu AGNESI MTB Valašské

Mudráková, které se jako jediné dostaly
pod dvě branky na zápas.
Vyvrcholením celoročního snažení
byla baráž o první ligu, která se díky
našemu vítězství v základním kole
odehrála ve Slavičíně. I díky domácímu
prostředí jsme utkání o postup zvládli
bez „ztráty kytičky“. Ve skupině jsme
porazili týmy PEMA Opava 8:2 a Aligators Moutnice 5:3. Ve ﬁnále pak FBC
Lipník 4:2 a 7:2.
Postupující ﬂorbalistky pózují před objektivem
Za úspěchem družstva stojí Leona
Martina Holby
Mudráková, Iveta Krahulcová, Broňka
Saňáková, Kristýna Odleváková, Klára
CZECH OPEN, který proběhne 11.–14. srpna
Machů, Simona Vojtásková, Veronika a Katka
2011 v Praze.
Rozenbergovy, Radka Topičová, Katka JanáNa závěr bych chtěl poděkovat všem diváčová, Lucka Machů, Bára Jelínková, Pavla
kům, kteří zaplnili celou tribunu, za skvělou
Manová, Nikola Maružánová a Míša Matoušů.
atmosféru během barážových utkání.
Odměnou děvčatům bude účast na nejRudolf Novotný, trenér
větším mezinárodním ﬂorbalovém turnaji
Klobouky. Vítězové ve všech kategoriích
v závěru obdrželi ceny z rukou starosty města
Jaroslava Končického.
Cyklisté ocenili pečlivou přípravu trasy,
za níž, jakož i za dozorem nad průběhem
závodu, stojí aktivní členové slavičínského
cyklistického oddílu. Pro hlavního organizátora, jímž je město Slavičín, je nedílnou
součástí pořádání závodu zajištění technického zázemí. Letos se podařilo umístit oázu
bezpečí do improvizovaného přístřeší mezi
stromy. Sem se vešla hudba, zdravotní služba,
občerstvení i zábava pro účastníky. Všem, kteří
s námi spolupracovali, děkujeme.
Slavičínský bajkap uspořádalo město
Slavičín ve spolupráci s Velo Clubem Slavičín a Domem dětí a mládeže ve Slavičíně.
Za ﬁnanční podporu děkujeme Nadaci DětiKultura-Sport.

Výýsleedkky Sllavičínsskééhoo bajkappu 20111
přípravka I – ročník 2005 a mladší dívky
1. Victoria Hulová, TJ Sokol Topolčany
přípravka II – ročník 2002–2004
chlapci: 1. Jan Hoferek, Zlín

Slavičín zorganizoval nohejbalovou soutěž na Valašsku

Zahájení turnaje na kurtech ve čtvrti Vlára

dívky: 1. Patricia Kmotorková, TJ Sokol
Topolčany
mladší žáci – ročník 1999–2001
1. Tomáš Svízela, MXM Hulín
mladší žákyně – ročník 1999–2001
1. Barbora Nováková, BIKE PRO RACING
Val. Meziříčí, 2. Karina Pinďáková, Slavičín
dorostenci – ročník 1994–96 (12,8 km)
1. Tomáš Plášek, Rokytnice
muži I – ročník 1972–93 (19,2 km)
1. Milan Zvonek, AGNESI MTB Valašské
Klobouky, 2. Petr Holzner, AGNESI MTB
Valašské Klobouky, 3. Jiří Šimara, Merida
Biking team Broumov, 4. René Slánský,
Poteč, 5. Pavel Ovesný, Valašské Klobouky,
6. Marek Žák, Valašské Klobouky, 7. Vojtěch
Konečný, DT Swiss Zlín, 8. Ladislav Hrabina, Valašské Klobouky
muži II – ročník 1971 a starší (12,8 km)
1. Pavel Červenka, DT Swiss Bike Team
Zlín, 2. Ladislav Kašša, Poteč, 3. Jindřich
Galetka, Vsetín
ženy I – ročník 1972–93 (9,6 km)
1. Silvie Babulíková, AGNESI MTB Valašské Klobouky
(red)
V neděli 3. dubna byla na slavičínských
kurtech na Vláře zahájena „Valašská nohejbalová liga“. Tuto dlouhodobou soutěž
zorganizoval nohejbalový klub ze Slavičína.
Do soutěže se závazně přihlásilo pět mužstev
ze zlínského kraje. Konkrétně pořádající NK
Slavičín, Valašské Meziříčí, Brumov, Bystřice
pod Hostýnem a Sokol Prštné B.
Domácí Slavičín doplatil na úzkou základnu hráčů, neboť odehrát 8 utkání (odehráli
jsme 19 setů) proti tak kvalitním týmům
pouze ve třech lidech bez možnosti střídání
je velmi fyzicky i psychicky náročné. Prohráli
jsme 5 setů poměrem 9:10, což je alarmující,
na druhou stranu to svědčí o vyrovnanosti
týmů. Kdybychom alespoň nějaký z nich proměnili, dopadli bychom v prvním kole úplně
jinak, ale na „kdyby“ se nehraje.
Za NK Slavičín Ing. Josef Indra

www.mesto-slavicin.cz
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Mužstvo TVD vyhrálo
Velikonoční turnaj
V sobotu 23. dubna se ve sportovní hale
uskutečnil už sedmý ročník halového fotbalového turnaje hráčů nad 35 let. Do hry
zasáhlo nakonec sedm celků. Prvenství
z roku 2010 obhajovalo mužstvo Vláry,
ale letošní ročník vyhrálo mužstvo TVD
Slavičín, a to dokonce už popáté. Ve ﬁnále
porazilo mužstvo Nevšové 4:1. Za vítězný
celek nastoupil i běloruský hráč Viktor
Karpeko, branku Nevšové naopak hájil
exligový brankář Pavel Barcůch a v řadě
týmů se představily legendy slavičínského
fotbalu.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jožka
Hořák se šesti brankami (TVD), nejlepším
hráčem Jarda Smolek (Hugoni).
Petr Koseček

Ocenění hejtmanem
Na počest sv. Floriána, patrona hasičů,
bylo dne 4. května hejtmanem Zlínského kraje svoláno setkání hasičů, kteří
významným způsobem přispěli k chodu
tohoto nejpočetnějšího občanského sdružení v naší republice. Této cti se dostalo
i dvěma členům z našeho XV. okrsku. Byli
to bratr František Šmotek z SDH Hrádek,
který byl oceněn za dlouholetou aktivní
práci v předsednictví našeho okrsku a práci
v okresním výboru. Druhým oceněným byl
bratr Josef Janáček z SDH Nevšová, který
dlouhá léta působil v odborné radě mládeže
okresu. Jmenovaní a s nimi dalších 42 ha-

sičů byli oceněni jak ústně z úst hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka,
tak pamětním listem a medailí vydanou
hejtmanem. Přítomni setkání byli též starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, starosta
OSH Vsetín Josef Krajča, starosta OSH Zlín
Ing. Josef Bernátík a zástupce HZS Zlínského kraje Ing. Jiří Volák. Celá akce proběhla
na půdě Krajského úřadu ve Zlíně a zcela
tak naplnila vážnost setkání. Na závěr
bylo pro všechny zúčastněné připraveno
občerstvení za doprovodu hudby.
Závěrem mi dovolte poděkovat oceněným bratrům za jejich ochotnou celoživotní
práci pro hasiče a popřát ještě mnoho pevného zdraví a životního elánu.
Libor Juřík, SDH Hrádek

Osad
dní výbor Divniice pořád
dá
v sob
botu
u dnee 2. 7. 2011
1 od 14 hodiin
v areá
álu zámeeckého parrku v Div
vniccích
IX. roččník
k spo
ortovně-bra
annéého závo
odu
prro děti a jejich rodiče

PO DIVNICKÝCH
VRCHOCH
- děti do 6 let + rodiiče
- děti 6–10 let
- děti 11–15 let
- prezence účasstník
ků
od 13
3.30 do 14 hod
din
- ho
odn
notnéé ceny – občerrstveení – hud
dba
Srdeečně Vás zv
veme!

Florbalový oddíl SK Snipers Slavičín
ve spolupráci s městem Slavičín pořádá
5. ročník

FLORBALOVÉHO
TURNAJE VETERÁNŮ
v sobotu 4. června 2011od 9 hodin
ve sportovní hale SK Slavičín
Jste srdečně zváni k povzbuzování!

FC TVD Slav
vičín
n
Domácí zápassy
MSFL – muži A

12. 6. 1. FC Slovvácko B, 10
0.15
1. B třída – mu
uži B

5. 6. Zdounky, 10.15
19. 6. Holešov B, 10.15
Krajská soutě
ěž – doro
ost
s

4. 6. Vlachovicce, 10.00
0
18. 6. Dolní Beččva, 10.0
00
Krajská soutě
ěž – žácii st., ml.

11. 6. Valašské Kloboukyy, 9.30, 11.15
Krajská soutě
ěž – příp
pravka

20. 6. FC Tescoma Zlín B, 16.00

Den otevřených dveří a otevření muzea ČSLA v Army Parku
Slunečná neděle 8. května jako by předurčovala úspěch a dobrou akci. I počasí,
letos nestálé, nám projevovalo svoji přízeň
po celý víkend, a tím nám pomohlo zúročit
více než čtyřletou práci a snažení. V článcích
o Klubu vojenské historie Army Park Slavičín
se i na těchto stránkách bylo možno dočíst
o našem úsilí a záměru. A v tuto neděli jsme
konečně mohli ukázat široké veřejnosti to,
o co jsme se tak dlouhou dobu snažili.
Co tedy mohli a dále budou moci návštěvníci vidět? Na první pohled nejzřetelnější
a již zdálky viditelné je muzeum vozidel
Praga V3S, na jejichž exponátech se stále
pracuje, a troufám si říci, že práce nikdy
končit nebude. Mimo těchto automobilů
máme i Tatru 815 – osmikolový tahač a Tatru
813 – mostní soupravu. Obrněný automobil
BRDM jistě už nemusím představovat, stejně
jako dělostřeleckou pozorovatelnu „Sněžka“,
výsledek práce techniků a vývojářů VTÚVM.
Uvnitř budov se skrývalo muzeum ČSLA
s expozicemi zbrojní výroby na Valašsku –
vševojskovou a raketovou.

Nově pro tento den byla připravená další
budova, ukrývající v sobě makety raket
používaných bývalou Varšavskou smlouvou a školní modely motorů, převodovek
a trenažérů tak, jak je armáda používala.
To, že můžete vidět rakety v jejich skutečné
velikosti a autentické podobě, je zásluha
především vedení VTÚVM. A já využívám
této příležitosti, abych zvláště poděkoval
panu řediteli za jeho podporu.
V této budově je rovněž zřízena stálá
expozice věnovaná statečným lidem našeho
kraje, bojujícím na nejrůznějších frontách
za druhé světové války proti fašistům.
Svojí návštěvou nám vyjádřilo podporu
několik stovek účastníků a jejich zájem byl
pro nás tou nejlepší odměnou.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří
tráví stovky hodin nezištné práce na údržbě
a obnově celého areálu i Vám občanům, kteří
nám projevujete svoji přízeň.
Předseda KVH APS Ing. Martin Procházka
www.armypark.slavicin.org
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Informace Vzdělávacího střediska
Nabízíme zdarma pro nezaměstnané,
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na Horním náměstí č. p. 111:
 Volný přístup na počítače s připojením
na internet:
Po, St do 18.00 hodin
Út
do 14.00 hodin
Čt, Pá do 16.00 hodin
Je možné využít asistenci pracovníka,
který poradí při práci s PC nebo pomůže
s vyhledáváním informací a pracovních
míst na webových serverech. V případě
konání kurzů v době provozních hodin je
provoz pro veřejnost omezen.
 Aktuálně plánované kurzy s předpokladem otevření v červnu 2011:
 Základy práce na PC
 Práce na PC pro pokročilé
 Jednoduché a podvojné účetnictví
 Průběžně se zájemci mohou hlásit
i do dalších vzdělávacích kurzů:
 Práce s programem PowerPoint
 Tvorba webových stránek včetně graﬁckého designu (i pro mládež od 10 let)
 Práce s internetem
 Práce s multimédii na PC
 Domácí ošetřovatelská péče 2, který
je navazujícím kurzem na kurz DOP 1,
a do řemeslných kurzů:
 Základy keramické tvorby
 Drátkování

Pletení z papíru
Paličkování
Informovat a hlásit se můžete osobně
v sídle Nadace Jana Pivečk
k y na adrese Horní
nám. č. p. 111 nebo na teelefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.
Každou středu od 16 hodin můžete
v domě č. p. 96 na Horním
m náměstí navštěvovat DÍLNU INSPIRACE.
 Plán aktivit:
1. 6. Mozaika z kachliček
k
15. a 22. 6. Tvoření z toalettního papíru (váza,
miska, ruční papír)
29. 6. Ubrousková techniika (krakelování)
Bližší informace k aktiviitám dílny získáte
na telefonním čísle 777 91
13 782.
Mgr. Božena Filák
ková, ředitelka NJP

Vzdělávvací střeedisk
ko při Nadaci Jana
Pivečkyy, o. p. s. nab
bízí leetní aktivvity pro děti
ve věku
u 7–1
12 leet, ktteré chtějí akttivníím a zábavným
m zp
působ
bem
m strá
ávit týden
n prá
ázdn
nin.
 Letní příměstský tábor s angličtinou
25.–29. 7. 2011
Základem letního výuk
kového kurzu jsou
3 dopolední vyučovací ho
odiny, kdy vedoucí
kurzu aktivně s dětmi pracují v učebně nebo
při pěkném počasí v přírod
dě. Kurz je zaměřen
na prohloubení konverza
ačních schopností,

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně
Kvvěteen je za námi a s ním:
 7.–8. 5. účast našich modelářů na
Beskyd Model Kit Show – akce s mezinárodní účastí
 11. 5. okrskové zkoušky mladých rybářů
v DDM
 12. 5. zdravé vaření v DDM
 14. 5. naše pomoc při Helpíkovi, akci
Nadace Jana Pivečky
 14. 5. vystoupení zájmového kroužku
Diskotance na akci O pohár starosty města
 14. 5. účast zájmového kroužku Orientální tance na krajské přehlídce v Uherském
Ostrohu
 14. 5. účast našich hasičů (Slavičín,
Nevšová) na Slavičínském plamínku
15. 5. naše pomoc při Bajkapu, akci města
Slavičín a VELO-CLUBU Slavičín
 18. 5. Literárně-historické toulky Slavičínem ve spolupráci s knihovnou
 28. 5. čtvrtý ročník Běhu naděje (o úspěšnosti se dozvíte z dalšího čísla Slavičínského
zpravodaje)
Po celou dobu měsíce května pokračovaly naše přípravy na letní činnost 2011,
a to včetně příprav na tři aktivity pro rodiče a děti. Pokud jste si vybrali některou

z aktivit (zájezdy) pro cílovou skupinu rodiče
a děti, je třeba se přihlásit do 20. června 2011.
Připravujeme ve spolupráci se Sokolem
Slavičín: 6. června Baví se celá rodina – soutěž
pro rodiče a děti

Beeskyyd Moodel Kitt Shhow
w 2011
s mezzinnároodními úsppěcchyy
První květnový víkend naši modeláři
navštívili již tradiční a jedno z největších
modelářských setkání s mezinárodní účastí
v naší republice – Beskyd Model Kit Show
v Kopřivnici.
Soutěž, která se letos konala již popatnácté,
má rok od roku vzrůstající tendenci a s tím
souvisí i stále větší počet modelů, modelářů
i návštěvníků. Modeláři z několika zemí
Evropy, jejíž tradiční hosté jsou z Polska,
Maďarska, Německa i Slovenska, zde mají
možnost ukázat jak plastikové, tak i papírové
modely a spolu s naším Šikulou tak patří
k nemnoha akcím, kde se tato dvě modelářská
odvětví mohou setkat.
Naši modeláři z DDM ve Slavičíně patří
k pravidelným návštěvníkům. O tom, že se tam
nejezdí jen dívat a že se jejich modely nekrčí
někde v koutku, svědčí následující výsledky:
na druhém místě v kategorie „O pohár EU“
se s pásovým nosičem raket SAD6 umístil

aktiv
vní vnímání řeči, přirozeenou výslovnost.
Vhod
dně opakována je i gramatika.
K romě výuky děti see svými učiteli
abso
olvují zábavný program
m kurzu, jako je
sportování, různé hry, kou
upání, výlety, táborá
áky, a hlavně jsou motiv
vovány celé dny
konv
verzovat se svými vedoucími a kamarády
před
devším anglicky.
Cena: 1 150 Kč
 Letní výtvarná škola 8.–12. 8. 2011
Po
okud jsou nůžky a barr vičky tví dobří
kamarádi, rozhodně si neenech ujít tento
kurzz. V duhovém týdnu si vyzkoušíš kresbu
i mallbu různými technikam
mi, vystřihování,
tvořeení z papíru, ale i složitěější techniky jako
je malování na textil a ba
atikování. Domů
si pa
ak odneseš nejen spou
ustu nápadů, ale
i hottové výrobky.
Ta
ak neváhej, čas pro šik
kovné ruce je tu!
Cena: 1 150 Kč
Všeobecné informace pro oba kurzy
Děti budou přebírány v 8 hodin v Nadaci
Jana Pivečky ve Slavičíně a tamtéž budou
před
dávány rodičům okolo 15.30 hodin.
V ceně jsou zahrnuty ob
bědy, odpolední
svačiiny, celodenní přísun tekutin, celodenní
dozo
or, využívání prostor, spo
otřeba materiálu,
enerrgie, návštěva koupališttě apod.
V případě zájmu se mů
ůžete informovat
a hlá
ásit v Nadaci Jana Piveččky, Horní nám.
111, 763 21 Slavičín nebo na
a telefonním čísle
577 342 822, 739 095 315.
Ing. Martin Procházka. Jeho jméno se objevilo ještě jednou, když přebíral cenu za čtvrté
místo udělenou za precizně propracovanou
repliku napoleonského kanonu.
Tomáš Hájek byl oceněn druhým místem za model amerického obrněného vozu
M 8 a třetím místem za diorama z období
II. světové války.
Ondřej Fibich okouzlil mezinárodní
porotu svým papírovým architektonickým
skvostem, a za to mu právem náleží druhé
místo v této kategorii.
Radek Zlámal byl rovněž velmi úspěšný
v „Pohárech EU“, kde za model bojové
techniky získal třetí místo.
Ondřej Hájek v kategorii juniorů obsadil
v náročné konkurenci čtvrté místo za velmi
autentické ztvárnění velitelského stanoviště.
A nakonec to nejlepší:
Radim Novák v této náročné soutěži
obsadil první místo za obrněný transportér.
Za tuto vzornou reprezentaci DDM Slavičín, města Slavičín i republiky patří náš
nesmírný dík všem třem vedoucím našich
modelářských kroužků: Tomáši Hájkovi,
Ing. Martinu Procházkovi a Ondřeji Fibichovi.
Z výsledků je zřejmé, že děti, které navštěvují modelářské kroužky DDM Slavičín,
jsou v těch nejlepších rukou. Gratulujeme.
Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM

www.mesto-slavicin.cz
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Studentka Barbora Saňáková z oktávy byla
Student
vybrána Nadací Livie a Václava Klausových
na dvoutýdenní pobyt s výukou německého
jazyka ve Vídni.

V biologické olympiádě kategorie D získala
ze 46 soutěžících studentka Kamila Nováková
ze sekundy 3. místo a Marie Králiková 6. místo.
Dále studentky ze sekundy Kamila Nováková,
Marie Králiková a Michaela Kostková získaly
z 20 týmů krásné páté místo v ekologické
soutěži „Poznej a chraň“, která se konala
8. dubna v ZŠ Želechovice.
V krajském kole Matematické olympiády
konané 6. dubna získal krásné první místo
Josef Tomeček z primy.
V úterý 12. dubna se uskutečnila akce
„Srdíčkový den“. Zakoupením magnetky
v hodnotě 25 Kč a srdíčkového plastového
klipu v hodnotě 20 Kč mohli studenti i veřejnost pomoci vážně nemocným a postiženým
dětem.

Dne 15. dubna se krajského kola Biologické
olympiády zúčastnila Lenka Šilhánková ze
sexty, která získala pěkné páté místo a zařadila
se tak mezi úspěšné řešitele.
Dne 18. dubna zhlédla třída prima divadelní představení Popelka v Městském divadle
ve Zlíně.
V krajském kole SOČ získala první místo
Miroslava Kosečková za práci v oboru chemie
s tématem práce „Přírodní látky místo látek
syntetických“. Soutěž proběhla dne 20. dubna
na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském
Brodě.
Třídy kvinta a sexta navštívily koncert Filharmonie Bohuslava Martinů dne 20. dubna
v Kongresovém centru ve Zlíně.
V konkurenci 28 projektů získaly dva
týmy z kvarty prostředky na projekt „Chceme
pomáhat – Cesta kaštanovou alejí“, který řeší
vyčištění kaštanové aleje a obnovení cesty
touto alejí z městského parku na hřbitov.
Druhý projekt s názvem „Chceme pomáhat
– Rekonstrukce volejbalového hřiště“ se týká
vyčištění a natření konstrukcí v areálu volejbalových kurtů v zámeckém parku ve Slavičíně.
V měsíci dubnu již začali studenti kvarty
na těchto projektech pracovat.
Dne 26. dubna zhlédli studenti gymnázia
ﬁlm Sedm samurajů v Sokolovně Slavičín.

Ve dnech 26.–28. dubna proběhly přijímací
zkoušky do prvních ročníků.
 V krajském kole matematické soutěže
Pythagoriáda konaném 27. dubna ve Zlíně
získal Marek Coufalík z primy krásné 4. místo
z 29 účastníků.
 Výjezdního pracovního workshopu se
zúčastnila třída sexta ve dnech 2.–6. května.
Program týdenního studijního pobytu byl
zaměřen na lokalitu Chladný vrch v Brumově-Bylnici a byl součástí projektu Společné
poznávání Bílých-Bielych Karpat.
Dne 5. května se konalo vyhlášení výsledků literární soutěže „Vnímáme přítomnost,
abychom ovlivnili budoucnost“ v Nadaci Jana
Pivečky ve Slavičíně. Mezi pěti nejlepšími pracemi v oboru próza byly vyhodnoceny práce

Natálie Kollegové z kvinty
a Martina Floreše ze sexty.
V oboru poezie byla vyhodnocena mezi deseti nejlepšími
práce Elišky Hercové z kvarty.
Z ﬂorbalového turnaje pořádaného Gymnáziem v Dubnici nad Váhom dne 6. května
přivezlo družstvo našich
chlapců vítězné první místo.
 Jana Šuráňová ze septimy
Návštěva města Brémy
získala 3. místo v krajské výtvarné soutěži Mládí kraje. Do soutěže bylo
Po příjezdu do Diepholzu na nás již trapřihlášeno celkem 259 výtvarných prací zasladičně čekali studenti z Německa na nádraží
ných z 51 základních, středních a základních
a po vzájemném přivítání a představení jsme
uměleckých škol.
se odebrali do rodin, kde jsme se ubytovali
Velkého úspěchu dosáhl v krajském kole
a strávili celý víkend. Každá rodina připravila
Fyzikální olympiády Václav Miklas ze sexty,
svůj program. Některým bylo líto, že nebyli
který ve své kategorii C suverénně obhájil své
s ostatními, ale kdy se podíváte do Hamburku?
loňské první místo v krajském kole Fyzikální
V pondělí jsme navštívili školu, kde nás
olympiády. Úspěšným řešitelem krajského
vřele přivítali proslovem pana ředitele a vykola byl i Zdeněk Machů z kvinty, který získal
stoupením žáků školy. Po prohlídce školy jsme
sedmé místo v kategorii D.
navštívili radnici v Diepholzu a vyslechli řeč
Ve dnech 7.–12. května navštívilo naši
starosty. Téhož dne jsme ještě absolvovali
školu třináct francouzských studentů a dva
prohlídku zámku a jeho okolí.
učitelé z partnerské školy Lyceé Jean Moulin
V úterý jsme se podívali na rašeliniště
z Thouars. Studenti i učitelé byli ubytováni
nedaleko Diepholzu, zahrnuli jsme průvodce
v českých rodinách a byl pro ně připraven
množstvím dotazů a poté jsme odjeli do Osnabohatý program – návštěva Kroměříže, Zlína,
brücku na prohlídku historických památek.
Slavkova u Brna, Brna, Uherského Brodu,
Možná si vzpomenete z hodin dějepisu, že tady
práce na společném projektu „Náš region
byla ukončena 30letá válka. Toto město je moc
očima zahraničních studentů“.
pěkné, plné památek, kavárniček a studentů.
Dne 12. května proběhl tradiční studentStředu, poslední den našeho pobytu, jsme
ský Majáles v netradičním duchu. Poté, co
strávili v Brémách poznáváním historického
průvod prošel městem, pokračoval program
jádra města. Hlavně pro kluky byla nachystaná
v zámeckém parku. Byl zde připraven program
odpolední část programu – návštěva ligového
pro nejmenší děti z mateřských škol, nižší
stadionu klubu Werder Bremen.
ročníky hrály nohejbal, vyšší ročníky volejbal,
Všichni jsme si užili bohatý program,
nesoutěžící žáci uspořádali hromadný piknik.
našli nové přátele a nevadila nám ani dlouhá
K poslechu hrála kapela Fire Rice. Na závěr byl
a únavná cesta. Těšíme se na návštěvu němectřídě septimě a G-3 předán klíč k pomyslným
kých studentů ve Slavičíně, která proběhne
dveřím k maturitě.
koncem června. Při této návštěvě proběhne
Dne 13. května proběhlo ve Vsetíně kraji prezentace našich návštěv v Německu.
ské kolo vědomostní soutěže RUBIKON.
Srdečně Vás na ni zveme.
Tým třídy tercie se umístil těsně se ztrátou
Veronika Sommerová, sexta
pouhých tří bodů za vítězem soutěže a spolu
s ním postupuje do celorepublikového kola
Studijjní pobbyt a naauččná stezkaa
do Prahy. Tam se utká 15. a 16. června v Senátě ČR s dalšími pěti postupujícími družstvy
V týdnu od 2. do 6. května jsme se spolu
z celé republiky. Blahopřejeme a děkujeme
se studenty sexty a Gymnázia z Dubnice nad
těmto studentkám a studentovi Petru JordáVáhom zúčastnili studijního pobytu v rámci
novi, Dagmar Matulíkové, Jiřině Remešové,
projektu podpořeného z Programu PřeshraGabriele Sommerové a Simoně Žebráčkové
niční spolupráce Slovenská republika – Česká
za vynikající výkony.
Na gymnáziu proběhl dne 11. května
Květinový den, který je „Českým dnem proti
rakovině“.
Bc. Marie Stejskalová

Výýměěnnný poobyt v Němeecku
Ve dnech 8. až 13. dubna proběhla mezi
Gymnáziem Jana Pivečky ve Slavičíně a GrafFriedrich-Schule v Diepholzu výměnná stáž
studentů. Pobyt v Diepholzu je vždycky velmi
příjemný a program bohatý. Letos to bylo
zase zajímavé.

Naučné tabule na Chladném vrchu
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republika 2007-2013. Ubytováni jsme byli
na Hájence v Brumově-Bylnici. Hned první
den jsme podnikli výšlap do rezervace Hluboče, kde jsme pozorovali krásné, člověkem
téměř nedotknuté louky. Večer jsme vyslechli
velmi zajímavou přednášku pana Mašláně
o historii Bílých Karpat. Úterní den bohužel
celý propršel, takže na programu byla tvorba
upoutávek na naučnou stezku Chladný vrch
a přemístění části naučných tabulí. Středa
přinesla sice chladné, přesto slunečné ráno,
a my jsme se vypravili směrem na Antonstal,
abychom mohli rozmístit naučné tabule.
Předposlední den jsme se vydali na exkurzi
na Vršatecká bradla, která jsme si mohli
prohlédnout v celé jejich kráse. Večer nás
čekala přednáška pana Pavla Meisla o přírodě
Bílých Karpat. V pátek došlo na prezentace
našich „reklam“ ostatním skupinkám, potom
už jen nezbývalo, než sbalit všechny věci a se
slovenskými studenty se rozloučit.
Týdenní studijní pobyt se velmi vydařil
a za všechny zúčastněné se budeme těšit
na další podobné akce.
Ondřej Illek, Jana Struhařová,
Lucie Mozgvová G-3

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
zve nejširší veřejnost na přednášku

ZATMĚNÍ MĚSÍCE
15. 6. 2011 v 17.30 hodin
v prostorách gymnázia.
V případě příznivého počasí bude
přednáška doplněna i večerním
pozorováním tohoto úkazu
od 21 do 24 hodin.
www.astrodenik.gjpslavicin.cz
Tento projekt „Zavedení nových metod
a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0098, je
spoluﬁnancován ESF a SR ČR.

Základní umělecká škola
Slavičín pořádá
 13. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY ABSOLVENTŮ výtvarného oboru, 17.00 hod.,
galerie ZUŠ
 14. 6. SVÁTEK HOUSLÍ
komponovaný večer slova, hudby a obrazu, věnovaný houslím. Účinkují žáci
houslového oddělení ZUŠ, 18.00 hod.,
Radnice Slavičín
17. 6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM
ROKEM
tentokrát se muzikanti a výtvarníci ZUŠ
Slavičín představí v 17.00 hodin netradičně na letní scéně v zámeckém parku,
v případě nepříznivého počasí v sále
Sokolovny Slavičín.

Střední odborná škola Slavičín
Krrajské koloo SOČ
Dne 20. dubna proběhlo na Gymnáziu
J. A. Komenského v Uherském Brodě krajské
kolo Středoškolské odborné činnosti. Konalo
se formou veřejné obhajoby před odbornou
komisí, která byla sestavena z oponentů
soutěžních prací. Z okresního kola, které se
konalo na SOŠ Slavičín, postoupily dvě práce
našich žáků v kategoriích 09 -Strojírenství, hutnictví a průmyslový design a 06 - Zdravotnictví.
I když umístění prací nebylo úplně na předních místech (čtvrtá místa), žáci okusili atmosféru a celkový průběh přehlídek tohoto typu.
Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vzzděllávváníí učitelůů oddboorných
strrojír
j rennskýých ppředm
mětůů
V rámci zkvalitnění výuky odborných předmětů se učitelé i mistři odborného výcviku
zúčastnili několikadenního školení v rámci
projektu OPVK – modernizace a inovace
náplně výuky v oblasti programování CNC
strojů pro obor Mechanik seřizovač – mechatronik. Učitelé se zde seznámili s produktem SolidWorks (CAD systém) a Edgecam
(CAM systém) s ovládáním NC strojů pomocí
řídícího systému HEIDENHAIN. Tyto odborné stáže se konaly ve školicích střediscích
ﬁrem Nextet, a. s., Zlín a Heidenhain Praha.

Další z aktivit projektu přeshraniční spolupráce SR-ČR – „Prohloubení přípravy žáků
strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou“ bylo
pořízení nového CAM systému HSM Works.
Školení učitelů v tomto systému provedla
dodavatelská ﬁrma 3E Praha Engineering, a. s.

Spporttovně turistickký kurrz
V prvním květnovém týdnu proběhl
v rekreačním středisku TESLA Horní Bečva
sportovně turistický kurz pro žáky druhých
ročníků. Zúčastnilo se ho celkem 45 žáků.
Program kurzu musel být přizpůsoben
nezvykle chladnému a deštivému počasí.
V průběhu kurzu žáci absolvovali tři půldenní
turistické vycházky o celkové délce asi 30 km.
Součástí kurzu byla rovněž sportovní činnost – kopaná, odbíjená, tenis a stolní tenis.
Část programu pak byla věnována základům
první pomoci, topograﬁi, činnosti člověka
za mimořádných událostí a střelbě ze vzduchovky. Tento program byl doplněn sledováním výukových ﬁlmů Hasičů a Policie ČR
s tematikou živelních pohrom, šikany, násilí,
návykových látek, alkoholu apod. Žáci si také
sami připravovali přednášky na aktuální
témata.
Většina kurzu probíhala v příjemné atmosféře, ale zároveň vládla přesně stanovená pravidla chování, která žáci museli respektovat.
Mgr. Jana Kubíčková

Mateřské centrum Slavičín
Program MC Slavičín na červen
St 1. 6. Den s včelkou Májou – oslava Dne
dětí v MC Slavičín, vstupné zdarma
Čt 2. 6. 15 hod. Kurz první pomoci s paní
Pavlou Sudkovou
Po 6. 6. 10 hod. Čtenářem od batolete –
půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
jednoduché hry, hádanky a úkoly
Út 7. 6. 10 hod. Básničky s pohybem (pro
děti 2–6 let)
St 8. 6. 9 hod. Půldenní výlet pro rodiny,
návštěva spřáteleného Mateřského centra
v Dubnici nad Váhom (Objednejte se)
Čt 9. 6. 10 hod. Hry pro všestranný rozvoj
pro děti (2–6 let)
Po 13. 6. Hrajeme si s modelínou (celodenní aktivita)
Út 14. 6. 10 hod. Bezplenková metoda
s odborníkem – jak vychovávat děti bez
plen, návrat k přirozenosti, Mgr. Kateřina
Zrníková (Objednejte se)
St 15. 6. 10 hod. Pohybové hrátky (pro
děti 1–6 let)
Čt 16. 6. 10 hod. Tvořílek (pro děti 1–6 let)
9–12, 13–16 hod. Poradenství Krok k zaměstnání (Objednejte se)
Po 20. 6. Malujeme, omalováváme (celodenní aktivita)
Út 21. 6. 10 hod. Básničky s pohybem
(pro děti 2–6 let)

St 22. 6. 10 hod. Kreativní dílna pro
maminky
Čt 23. 6. 10 hod. Hudební miniškolička
(pro děti 1–6 let)
Po 27. 6. 10 hod. Cvičení na míčích (pro
maminky)

Út 28. 6. 10 hod. Zvídálek (pro děti 2–6 let)
St 29. 6. 10 hod. Tanečky pro děti (1–6 let)

Čt 30. 6. 10 hod. Pohádkový den (otevřeno
do 12 hodin)
Volná herna: po 9–12, út 9–12, st 9–12, 13–17,
čt 9–12, 13–16 hod.
Cvičení pro těhotné: každou st od 16 hod.
Připravujeme pro děti v červenci:
SVÁŤOVO DIVIDLO, loutko
ové div
vadlo
z Litoměřic – 9. červen
nce 2011 v 10 hodin
na nádvoří zám
mku, za nepřízniivého v sále
zámku. Vstupné
p dobro
ovolné.
Oznámení:
Mateřské centrum Slavičín bude v době
letních prázdnin uzavřeno. Svoji činnost
opět zahájí v měsíci září. Doufáme, že nám
i nadále zachováte Vaši přízeň.
Tým dobrovolníků MC Slavičín
Kontaktní údaje:
Tel.: č. 737 343 474
Web: http://mc.slavicin.org/
e-mail: info@mc.slavicin.org
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Základní škola Slavičín-Vlára
Beesedda s doopravní pooliccií
Deváťáci se zúčastnili besedy s Policií ČR.
Tentokrát se setkali s dopravními policisty. Ti
je seznámili s příběhy z praxe, které nekončily
vždy šťastně. Připomněli jim, jak se chovat
v nočních hodinách na silnicích, jak předejít
bouračkám a také jak se zachovat, když se
stane nějaká nehoda.

se taky umí, domalovat obrázek a spočítat
předměty zvládají na jedničku.
Mají však i domácí úkol. Budou muset
ještě s rodiči pilovat držení tužky a správnou
výslovnost.
Tak milé děti, čas velmi rychle letí. Nezapomeňte přijít v září dobře naladěné! Těší se
na Vás Vaše budoucí paní učitelky.
Mgr. Darja Konečná

tedy lepší výsledky než 90 % zúčastněných
škol. Největší radost nám udělali žáci 4. tříd,
z nichž se 37 % umístilo nadprůměrně, 27 %
výborně a zbývající průměrně.
Jistě stojí za zmínku i výsledky dalšího
testování společnosti SCIO. Testy FINGR byly
zaměřeny na zjištění ﬁnanční gramotnosti
žáků 8. ročníku. Posuzovaly jejich dovednosti v oblasti ﬁnancí, plateb, cen, principů
hospodářství, ekonomiky, ﬁnančního trhu
i hospodaření domácnosti. Závěrečné výsledky potvrdily, že patříme v oblasti ﬁnanční
gramotnosti mezi velmi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Závěrečné zprávy z testování Čtenář
i FINGR nás velmi potěšily. Domníváme se,
že velký vliv na úspěch našich žáků má činnost moderních Školních infomačních center
v prostorách školy.
Potvrzení výsledků společnosti SCIO jsou
k nahlédnutí u ředitele školy.
Mgr. Jana Pinďáková

Spporttovní úspěchyy naašicch žákůů

Deen Zem
mě
Dne 29. dubna proběhl na naší škole projektový den pod názvem Den Země. Ve třídách se
v ten den neučilo, žáci se věnovali aktivitám
souvisejícím s ochranou životního prostředí.
Na třídnických hodinách se diskutovalo,
na besedách poslouchalo a v terénu pracovalo.
Letos jsme zařadili dvě novinky: pro šesťáky
a sedmáky byla připravena beseda na téma
„Třídění, zpracování a likvidace odpadů“,
vedená pracovníky ﬁrmy Ekokom. Osmáci
a deváťáci se prošli do Hrádku, kde navštívili
čističku odpadních vod. Závěrem pak měla
každá třída přidělen svůj úsek, který (alespoň
dočasně) zbavila odpadků.
Žáci z Nevšové, stejně jako loni, zůstali
na žádost obce doma, kde pomáhali s úklidem.
První stupeň měl tento den organizovaný
samostatně. I tady se děti vydaly do přírody, kde si zábavnou a soutěživou formou
opakovaly vědomosti o přírodě (křížovky,
poznávání rostlin, dokreslovačky, testy).
Odměnou za prokázané znalosti jim byly
diplomy a drobné sladkosti.
Společně jsme konstatovali, že se Den
Země vydařil. Dětem se líbil a uklizená prostranství svědčila o pečlivosti, s jakou žáci
k uloženým úkolům přistupovali.
Mgr. Radoslav Filipovič

Přředšškooláčkkům už je HEJ – prvníí zkouškku
vee škoolee zvlládli naa NEJ
Tři hodiny ve škole? To by se všem žákům
líbilo, ale pro předškoláčky to byl docela
těžký úkol. Ve středu 11. května zažili trochu
strachu, dokonce i slzičky byly, ale vše se
v dobré obrátilo. Tatranka se sladkou limonádou všechny dobře naladila, a tak se zdá, že
budoucí prvňáčci přijdou v září s úsměvem.
Ostatně všechno si již vyzkoušeli – sedět v lavici vedle kamaráda je docela fajn, přihlásit

Ve dnech 27. a 28. dubna se naši žáci
zúčastnili v rámci Valašské sportovní ligy
fotbalového turnaje McDonald´s Cup. První
den sehráli turnaj žáci z prvních až třetích
tříd. Po velmi dobrých výkonech se umístili
na 2. místě a postoupili do okresního kola
v Brumově-Bylnici. Druhý den odehráli svá
utkání žáci z kategorie čtvrtých až pátých tříd.
I na tomto turnaji byli úspěšní – získali 3. místo.
Dne 29. dubna se žáci naší školy zúčastnili
soutěže ve skoku vysokém, který probíhal
na Slovensku v Nové Dubnici. Soutěžilo zde
50 závodníků. Naši žáci si vytvořili dva osobní
rekordy a získali čtyři medaile:
1. místo Karolína Hrbáčková – kategorie
6. třída, 1. místo Jakub Kovář – kategorie 6.
třída, osobní rekord 145 cm, 2. místo Patrik
Studeník – kategorie 7. třída, 2. místo Daniel
Vacula – kategorie 8. třída, osobní rekord
160 cm
Sportovní akce v závěru roku:
17. 5. Atletický čtyřboj (Zlín) – 6. a 7. třída,
17. 5. McDonald`s Cup (Brumov-Bylnice) –
1. až 3. třída, 18. 5. Atletický čtyřboj (Zlín) –
8.-9. třída 19. 5. Atletika (Valašské Klobouky)
– 5. až 9. třída, 26. 5. Atletika (Slavičín) – 1. až
4. třída; 3. 6. Sportovní den – 4. a 5. třída +
družstva okolních škol, 16. 6. Sportovní den
pro 2. stupeň s mezinárodní účastí, 17. 6.
Sportovní den pro 1. stupeň, 17. 6. Memoriál
Miloslava Kovaříka (Vlachovice) – 5. až 7. třída
Ing. David Ptáček

Šppičkoovéé výýsledkyy naašicch žáků
V březnu se žáci naší školy zúčastnili
testování v rámci projektu Čtenář společnosti SCIO. Bylo připraveno s cílem ověřit
nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků,
porozumění a posouzení textu. Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými
školami a žáky. Ze závěrů testování vyplývá,
že výsledky v oblasti čtenářských dovedností
jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování z celé ČR a máme

Vyynikkajíící výkony našichh páťákků
Oslovit děti pátých tříd se podařilo přitažlivým projektem Helpíkova poháru, s jehož
pomocí si děti nenásilnou formou osvojují
základy laické první pomoci. Tento branný
závod s praktickým plněním zdravotnických
úkolů je zaměřen na žáky ve věku 10-11 let,
kdy jsou schopni dostatečně vnímat situaci
a správně ji vyhodnocovat, a zároveň se nejlépe učí novým dovednostem.
Žáci naší školy byli i na letošní desátý
ročník této soutěže výborně připraveni. V krajském kole 14. května v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně si své znalosti a praktickou
připravenost vyzkoušelo celkem 35 dvojčlenných hlídek. O vyrovnanosti výkonů
hovoří výsledky samy! Do celostátního kola
postoupily čtyři hlídky se stejným bodovým
hodnocením. A jednu z nich tvoří žáci 5. C ZŠ
Slavičín-Vlára – Šárka Kamenčáková a Dominik Avramov. Přejeme oběma hodně úspěchů
v celostátním kole v Jeseníkách.
Za hezké výkony si zaslouží pochvalu
i ostatní zúčastnění žáci: Jan Sova, Daniel
Zvoníček, Pavel Šuráň, Jiří Petráš, Nela Jandíková, Alena Hubíková a Lucie Mudráková.
PaedDr. Králíková Bronislava
Ředitelství ZŠ Vlára Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
ve čtvrtek 30. června 2011
v 8.30 hodin na letní scéně.

Základní škola Slavičín-Vlára
zve širokou veřejnost

školní hrátky
s názvem

NÁVŠTĚVNÍ DEN
v pátek 24. června 2011
v 17 hodin v Sokolovně.
Školní vystoupení:
pátek 24. června v 8.30 a v 10.45 hodin
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA DUBEN
Pokud nemáte zájem
j o zveřejnění
j
ve společenské
p
kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

NAROZENÍ

Patrik a Radka Červeňanovi – dcera Natálie
Tomáš a Lenka Hrbáčkovi – syn Lukáš
Ruben Rodriguez Barrio a Jana Mikulec –
syn Lukas
Tomáš a Hana Ptáčkovi – syn
y Adam
Jiří a Irena Bačovi – syn Šimon
Pavel a Marcela Miškaříkovi – dcera Nela
Zdeněk a Hana Dorničákovi – syn Jakub
a dcera Nikola

Karel a Věra Malaníkovi – dcera Lucie
Jan a Eva Skočovských – dcera Lota

SŇATKY

Karel Bor a Hana Krpenská
p
Pavel Šubarda a Monika Mudráková
dráková
ová
Josef Cícha a Karolína Studénková
Jiří Šindelář a Jana Frajtová
Tomáš Krajíček a Miroslava Macková

ÚMRTÍ

2. 4. 2011 Ing. Petr Koběrský, 67 let, Slavičín
5. 4. 2011 Viktor Koprivňanský,
rivňanský, 91 let, Rudimov
10. 4. 2011 Anton Skrá
ášek, 77 let, Slavičín
12. 4. 2011 Anastazie Viceníková, 79 let, Slavičín
20. 4. 2011 Josef Šouk
kal, 85 let, Lipová
p
20. 4. 2011 Františka Ťulpíková, 84 let, Slavičín
24. 4. 2011 Svatopluk Houžva, 73 let, Slavičín

VZPOMÍNÁME

Dne 8. června 2011 by
y se dožila
70 let paní Božena RÖDEROVÁ
z Rokytnice.
okytnice.
S láskou a úctou vzpomínají
syn a dceera s rodinami.

Dne 7. června 2011 tomu
bude 10 smutných let, kdy
tragicky zemřel můj milovaný
m žel, tatínek
man
Ja
akub MACEK.
S úcctou
u a láskou vzpomínají
a za tichou vzp
pomínku
děěkují manželka Pavla,
dceera Karolínka- Pavlinka
a rodina Bělejova.

Dne 3. června 2011 uplyne
6 smutných let, kdy nás navždy
opustila naše drahá manželka,
maminka,, babička a sestra,,
paní Jana KŘÍŽOVÁ ze Šanova.
S láskou a úctou vzpomíná
manžel, dcera Jana s rodinou a sestra
Pavla s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s ná
námi.
mi.
mi

Dne 22
22.. červ
e na 20
er
011 uplyne 10 let
od
d úmr
úm tí na
naší maminky, babičky
ap
prab
rab
ababi
abiččky,
ab
abi
y paní
Věrr y MUDR
UDRÁKO
ÁKO
OVÉ z Hrádku.
S lásk
kou a úctou vzpomínají
dětii s rod
dět
dinami.

Dne 30.. června 2011
vzpomeneme p
prvníí vý
ýročí
čí úmrtíí
paní Vlastyy HRDLIČKOVÉ.
Kdo jste ji znalii, vzpomeňte s námi.
sestry
y s rod
rodinami.

Dne 27. června
a 2011 vzpo
p meneme
první výročí úmrtí
pana Rom
mana VERNERA.
Kdo jsste ho znali,
vzpom
meňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 1. června 2011 vzpomeneme
druhé smutné výročí
ý
úmrtí
pana Josefa BUREŠE z Hrádku.
Kdo jsste ho znali,
vzpomeňte
meňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera Ivana s rodinou,
synové Radek a Josef s rodinami.

Dne 7. června vzpomeneme
smutné desáté výročí tragické smrti
našeho syna
Jakuba MACKA.
S láskou vzpomínají
a za vzpomínku děkují rodiče,
bratr a ostattní rodina.

Dne 28. června 1985 zemřřela
našše maminka
m
a, kter
kter
terá
á by
b se
8. úno
ora letošního
ího ro
r ku
u
dožila 109
9 let,
let,
et
pan
ní Frrantiška
ka
a MA
MARKO
RKO
RKOVÁ
KOVÁ
V
z Kochav
vce.
e..
Zárov
ve všichni vzzpom
veň
pomíná
íná
náme
me
n úmr
na
úm tí našeho ta
atín
ínka,
ínka,
ka
pan
na Jana MAR
MA
A KA z Koch
chavc
ch
avce,
avc
e,
kte
terý
rý nás o
opustil dne
29 pr
29.
prosi
o nce 19
osi
os
1981
81 ve věk
ěku
ěk
u 83 let.
let.
et
S úcto
ctou
u a lá
l sko
skou
u vzpo
zpomí
m ají dc
mí
mín
dcery
er
ery
s rodi
odinam
od
nam
amii a sy
am
ynov
ové.
é.

Dne 16. června 201
D
11 tomu
tomu bu
bude
dee ro
r
rok
o chvíle, kdy nás na
od
avžd
vž y opustil
tila
til
a
naše drahá
á a miilov
ovaná
ov
aná
ná
á ma
manže
nž lka
nže
l ,
mam
aminka
am
ink
nka a babič
ička,
ič
ka
ka,
pa í Jarrmil
pan
mila MAZÚ
ÚROV
R Á
RO
ze Sla
Slavi
Slavič
v ína
a.
S lásk
áskou
ou a úcto
c u vzpo
ct
po
p
omín
mí ají
j manžell
Štefan
Šte
fan a dce
dcery
ry Jan
Jana,
a, Jit
a,
Jitka
k a Lenka
s rodi
rodi
odinam
nami.
nam
i.

Manžel
Man
želka,
žel
ka, ro
rodin
na Zemánkova
a rodi
odi
od
d na
a Šil
Šilhá
h ko
hán
há
ova děkují všem
zúčastněným za p
zú
zúč
projevy úcty při
posledním
ním rozlo
zl u
učení s panem
p
Ka
Kar
arlem ZE
Z M
MÁNKEM.

Dne 21. 6. 20
011 uplyne
20 let od
d úmrtí
Jaromíry STAR
RÉ z Nevsové.
S lásk
kou
vzpomíná m
maminka
a sestry s rodinami.
Dn
ne 30. června 2011 si
přip
pomeneme první
smutné výročí, kdy
smu
ná
ás na
avždy
y opustil
p
p
pan
Jarosslav CHARVÁT.
S láskou a úctou
vzpom
mínají manželka Marie,
syn
ynové Jaroslav
yn
a Rad
R ek s rodinami,
dcera Libuše s rodinou
a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 12. června 2011
si připomeneme páté
smutné výročí úmrtí
pana Jozefa VACULY
pan
Y ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a synové
Jozef, Igor a Luděk s rodinami.

Rodina Šoukalova děkuje
za projevy
p j y soustrasti, účast
a květinové dary při posledním rozloučení s p
panem
Josefem ŠOUKALEM

Poděkování
V pá
átek 22. dub
bna byla na
alezena peněěženka
a, kterrou jsem zttratila
po cestěě z práce v auttobuse směr
Zlín-Slaviičín. Chtěla bych touto ceestou
poděkovat řidičči tohotto auttobusu, panu
Josefu Pinďákkovi, ktterý ji odevvzdal
na vrátnici ČSA
AD.
Ať jee takovvých poctivvých nállezců
více. Ješttě jednnou vřeelé díky.
Ilonna Ková
ářová
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Jak si správně
napustit bazén?
Při teplých letních dnech se doporučuje
dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpříjemnější je osvěžit se v bazénu. Zájmem
každého majitele bazénu je mít v bazénu
průzračnou vodu bez jakýchkoliv nečistot.
Jak na to? Chcete-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, hlavně
napouštějte pomalu a mimo špičku! Tedy
v noci nebo během poledních hodin. Při

ry
ychlém a prudkém napo
ouštění bazénů dochází k nárazovým změn
nám hydraulických
poměrů ve vodovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních
h stěn vodovodního
potrubí a dochází k zakalen
ní vody. Vodovodní
kohoutky tedy otevřete pou
uze „napůl“. Kromě
zkalení vody může dojít i k poklesu tlaku v síti
a tyto problémy se mohou
u současně projevit
i u jiných odběratelů.
„Majitel bazénu si tak
k silným proudem
vody může nejen napusttit zakalenou vodu
přímo do bazénu, ale nav
víc může způsobit

zaka
alení vody i svým sou
usedům. Častým
důsleedkem je pak zabarven
né prádlo v pračce,“ vysvětluje možné nepříjjemnosti Helena
Kouttná, tisková mluvčí spoleečnosti MORAVSKÁ
Á VODÁRENSKÁ, a. s.
Napouštění bazénu můžete kdykoliv
konzzultovat s pracovníky call centra nebo
dispeečinku na zákaznické lince 840 668 668.
Společno
ost MORAVSKÁ
VODÁ
ÁRENSKÁ, a. s.,
Vášš dodavatel vodohospodářských služeb
www.smv.cz

- přenos technologických řešení do výroby
- sledování technologických trendů v oblasti
tváření a zpracování plechů

- kompletní obchodní agenda v procesu
nákupu
- nepravidelné služební cesty i mimo běžnou pracovní dobu

NTS PROMETAL MACHINING, s. r. o.
se sídlem ve Slavičíně je dceřinou
společností významné holandské skupiny
NTS-Group (www.nts-group.nl).
l Firma
se zabývá výrobou částí strojů a technologických zařízení a disponuje širokým
spektrem moderních technologií v procesu
CNC obrábění, tváření plechů, práškového
lakování a montáží. Zhruba 85 % produkce
ﬁrma exportuje do západní Evropy a zámoří.
V důsledku dalšího rozvoje hledáme
vhodné kandidáty na následující pozice:
Technolog plechových dílů
Proﬁl kandidáta:
- SŠ technického směru
- schopnost pracovat v prostředí CAD/CAM
- praktické znalosti technologií tváření
plechů
- základní znalost anglického jazyka (není
podmínkou)
Hlavní náplň práce:
- technologická analýza požadavků zákazníka
- cenová kalkulace, tvorba výrobní dokumentace

Kompletní realizace střech

Inženýr/konstruktér
Proﬁl kandidáta:
- VŠ strojírenského směru
- praxe v konstrukci strojů / zařízení
- dobrá znalost konstrukčního software, tvůrčí
a inovátorský přístup
- komunikační znalost anglického jazyka
Hlavní náplň práce:
- konstrukční řešení požadavků zákazníka
- podpora výrobního procesu svými vlastními
inovacemi
- sledování trendů v oblasti CAD/CAM
- zajištění efektivního využití aplikací CAD/
CAM ve ﬁrmě
Nákupce
Proﬁl kandidáta:
- SŠ/VŠ vzdělání
- praxe v technickém nákupu
- pozitivní přístup, dobré komunikační
schopnosti
- dobrá znalost anglického jazyka
Hlavní náplň práce:
- vyhledávání dodavatelů v ČR a v okolních
zemích pro holandskou centrálu

Kom
mpletn
ní sortiimentt hnojivv
Krrmné směsi a obilloviny
Vodní progra
am RO
OSA

Strategický nákupce
Proﬁl kandidáta:
- SŠ/VŠ vzdělání
- několikaletá praxe na obdobné pozici
v mezinárodním prostředí
- koncepční myšlení, velmi dobré komunikační schopnosti
- dobrá znalost anglického jazyka
Hlavní náplň práce:
- analýza trhu, vyhledávání a etablování
nových dodavatelů
- budování dodavatelského řetězce
- řízení obchodních vztahů s dodavateli
Pro všechny pozice nabízíme práci
v mezinárodním prostředí, vysokou ﬁremní kulturu, možnost odborného rozvoje,
13. plat, 5 týdnů dovolené, ﬁremní beneﬁty.
Kontakt: NTS Prometal Machining, s. r. o.,
Hrádek na Vlárské dráze 222,
763 21 Slavičín
Ing. Jaromír Kašpárek, jednatel
info@nts-prometal.cz www.nts-prometal.cz







Zahrádkářské potřeby
Horní náměstí – Slavičín
 práce klempířské, pokrývačské,
tesařské
 montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kvalittní krm
miva prro pssy a koččky
Balkono
ové kvvětiny, substtráty AG
GRO
08.00-1
12.00/13.30-17.00
Tel.: 603 212 51
10
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Značčkové spo
odní prádlo
o

TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN
na
aproti nem
mocnice
NOVÁ KOLLEKCE 2011 MOIRA
A , JITEX
Funkčnní prádlo – termoprádllo
(Zajistí odvod po
otu od poko
ožky a ta zůsstává suchhá.
Vhodné pro sport i běžné nošeení.)
ŠIROKÝ SORTIM
MENT - pyžžam a nočnícch košilí - spodního prádla - zdra
avotní ponožky - volný lem - čepice
a šátky - kojenecká a dětská trička a halenky zn. Jitex
NOVINKA! - dětské punnčocháče see sukýnkouu
- zástěrrky, legíny s krajkou i bez
AKCE NA
A ČERVEN
N 3 + 1 zda
arma
Otevře
eno: po-pá
á 9.00 – 15..30



Květinářství
slaví 20. výročí založení ﬁrmy
Sledujte slevové akce
v prodejnách květinářství
a na nových webových stránkách
www.horakovykvetiny.cz
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Příroda našeho okolí
Nádherně rozkvetlá květnová příroda
láká nás všechny k bližším kontaktům s ní.
Někteří volí dlouhé procházky krajinou,
jiní dají přednost jejímu hlubšímu poznání
kupříkladu návštěvou přírodovědné přednášky.
Pořad tohoto typu, zorganizovaný místní
organizací ČSOP ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín, mohla veřejnost navštívit ve středu 11. května na Sokolovně.
Předseda MO ČSOP Ing. Vojtěch Malík

Hraddiššťaan přijeedee poddpořitt
Beeneﬁ
ﬁci bez bariéér 20
011

Modrásek jetelový

Okáč prosíčkový

všem zúčastněným velmi zajímavě přiblížil
přírodu v našem blízkém okolí, zejména
květenu a drobný hmyz, žijící s ní v přátelské
symbióze. Fotodokumentace, kterou pan
Malík již léta pečlivě shromažďuje, podnítila
diváky k mnoha zvídavým dotazům v diskuzi a k pochvalným komentářům. Není se
čemu divit, za každou promítnutou fotograﬁ í
pestrobarevné květiny či obyvatele hmyzí
říše jsou desítky nachozených kilometrů
a hodiny strávené pozorováním přírodních
jevů. Výsledkem této mravenčí práce je pak
nepřeberné množství znalostí z oblasti bota-

Poděkování
Naše poděkování patří pracovnicím Městské
knihovny ve Slavičíně,
které pro děti ze sdružení
Přátelé z lásky připravily
příjemné odpoledne s pohádkou O veliké řepě.
Do příběhu se zapojily i děti
a již při loučení se těšily
na další setkání.
Také pro starší děti
byl připraven program,
a to formou vědomostního
kvizu, který rovněž sklidil
nemalý úspěch.
Sdružení pro
handicapované děti
a mládež

Občanské sdružení UnArt Slavičín Vás
srdečně zve na 3. ročník Beneﬁce bez bariér,
který se bude konat 26. 6. 2011 opět ve slavičínské Sokolovně a okolí.
Smyslem celé akce je začlenit handicapované jedince do společnosti a výtěžek z ní
věnovat jednak sdružením Přátelé z lásky
Slavičín a Háčko Brumov a také občanskému
sdružení Život trochu jinak, které se podílí
i na organizaci této akce.
V odpoledním programu (začátek cca
od 14 hodin) se návštěvníci mohou těšit
na „pohádkový les“, v němž mohou putovat
historií vývoje člověka (od pravěku až do roku
2040) a plnit dobové úkoly. Dále si děti mohou
zajezdit na koních, zahrát si kombibal (volejbal
pro nevidomé), vyzkoušet si canisterapii, nebo
si zajezdit na invalidních vozíčcích.
Večerní program (začátek v 18.30) zahájí
populární pěvecký sbor Cantare (www.cantare.estranky.cz) pod vedením paní Frajtové.
Hlavním hostem večera pak bude Hradišťan
(www.hradistan.cz). Vstupenky na akci lze
zakoupit od 1. 6. 2011 v Městském infocentru
Slavičín za 220 Kč, nebo také přímo na akci
za 250 Kč.

SO 4. 6. a 18. 6. – 20.00
FILMOVÉ TOULKY EVROPOU
ČESKO 1, 2
To nejlepší z českého ﬁlmu. Digitální
ﬁlmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma. Názvy jednotlivých titulů
budou uvedeny na: http://dokinavsobotu.
slavicin.org/, kde se můžete zúčastnit hlasování o výběru a http://mesto-slavicin.
cz/cs/informacni-centrum/mestske-kino/
sobotni-ﬁlm-a-skola/

SemTamFór se vrátil z cest...
Po úspěšném uvedení inscenace Muž
sedmi sester se naše Divadlo SemTamFór
vrátilo, mimo jiných představení, ze zájezdu na Celostátní přehlídku činoherního
a hudebního divadla Divadelní Děčín,
kde s úspěchem uvedlo tento svůj nejnovější titul a sklidilo veliký ohlas. Z Děčína
jsme si odvezli také čestné uznání za režii
inscenace. Stejná inscenace se zúčastnila
také soutěžní přehlídky v Napajedlích, kde
získala Hlavní cenu poroty a také cenu

niky i zoologie, vztahujících se ke zdejšímu
regionu. Nejen tedy za podnětnou besedu,
ale také za celoživotní mapování místních
přírodních podmínek náleží panu Malíkovi
náš velký dík.
Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí MěKK Slavičín

za mužský herecký výkon.
V červnu připravujemee hned dvě události.
Dne 11. června ve 14 hodin
n uvede Zájezdová
scéna STF v Sokolovně premiéru pohádky
pro nejmenší diváky POV
V ÍDANÍ O PEJSKOV I A KOČIČCE.
Velikou akcí pořádano
ou Divadlem SemTamFór je pak červnový COUNTRY FOLK
F ESTIVAL ve dnech 17.–
–19. června, jehož
v rcholem bude sobotní KONCERT BRATRŮ NEDVĚDŮ. Pevně věříme, že se podaří

na teento koncert prodat dostatek vstupenek
v předprodeji tak, aby see koncert mohl
usku
utečnit. Proto žádámee všechny, kdo
se ch
htějí na tuto událost přijít podívat, aby
neneechávali koupi vstupen
nek až na místo,
ale v yužili předprodej vee slavičínském
Infoccentru, STF bistru, neb
bo si rezervovali
vstup
penky on-line na naššich stránkách
www
w.semtamfor.cz.
Děkujeme za přízeň všeech diváků a těšímee se na viděnou na diva
adelních akcích.
Divad
d lo SemTamFór

www.mesto-slavicin.cz

16

PLACENÁ INZERCE

MALSPED
s. r. o.
Divnice č. e. 0122
(areál bývalých Vlárských strojíren)
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Kallenndáře,, pozvánnky

Městská knihovna Vás zve


10. 6. 8.00 Zámecký park
DEN S POLICIÍ A IZS

13. 6. 17.00 Galerie ZUŠ
VERNISÁŽ výtvarný obor ZUŠ

14. 6. 18.00 Radnice
SVÁTEK HOUSLÍ

15. 6. 10.00 Penzion Domovinka
AUTORSKÉ ČTENÍ LILKY PROSSOVÉ

17. 6. 17.00 Letní scéna
ROZLOUČENÍ ZUŠ SE ŠKOLNÍM ROKEM

17.–19. 6. Výletiště Hrádek
COUNTRY FOLK FESTIVAL

17. 6. 18.00 Restaurace Zámek – velký
sál
BESEDA A PROMÍTÁNÍ – RADEK JAROŠ

18. 6. 19.00 Výletiště Hrádek
KONCERT BRATŘÍ NEDVĚDŮ
19. 6. 14.00 Altánek – zámecký park
EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY

21. 6. 17.00 Záložna
STŘÍPKY Z ČESKÉ PRÓZY A POEZIE

25. 6. 9.30 Nevšová
110 LET SDH NEVŠOVÁ

26. 6. 14.00 Sokolovna
BENEFICE BEZ BARIÉR – HRADIŠŤAN

středa 15. června
Autorské čtení regionální spisovatelky
Lilky Prossové
Básnířka a prozaička je rodačkou ze
Vsetína a na besedě představí svou sbírku
povídek a příležitostných básní.
Společenský sál penzionu Domovinka
Hrádek, začátek v 10 hod. Vstup volný.

Připravu
ujeme:
Městto Slaviččín Vás zv
ve

úterý 21. června
Střípky z české prózy a poezie II. ročník
Druhé slavičínské setkání s významnými představiteli současné české autorské
scény v rámci 19. ročníku Literárních Luhačovic, pořádané ve spolupráci s Nadací
J. Pivečky.
Ukázky ze své tvorby budou číst členové
Klubu českých spisovatelů: Eva Kantůrková, Alex Koenigsmark, Petr Prouza, Václav
Dušek, Václav Suchý. Součástí pořadu je
také autogramiáda.
Akce probíhá za podpory partnerů:
Zlínský kraj, Občanské sdružení Literární Luhačovice, město Luhačovice, SOŠ
Luhačovice.
Restaurace Záložna, začátek
v 17 hod., vstup volný.
Srdečně Vás zveme.
UnArr t Slavičč ín Vá
ás zve na
a

ČERVENCOVÁ
PARK-PÁRTY
úterýý 5. červvence 201
11
zámeck
ký park ve Slaviččíně
10.0
00 – 01.0
00 hodin
n
PIVOVARY – so
outěže o ceny
ŽELEZNÝ ZEKON
UKÁZKY Z ČINNOSTI KLUBŮ

Evropský
svátek hudby
ALTÁN
NEK - ZÁ
ÁMECK
K Ý PARK
K
ned
děle
e 19. 6. 20
011 od 14.0
00
zah
hrajjí: HU
UP  Suubsttancce of Chhange
Kájo
ova kap
pela Fire Ricee

Srdečně Vás zveme
k prožití oslav

110. výročí
ý
SDH
Nevšová
25. června 2011
na hřišti TJ Sokol Nevšová
Program:
9.30 Mše svatá v místní kapli Panny
Marie Hostýnské
11.00 Slavnostní schůze k 110. výročí
založení SDH Nevšová
12.00 Oběd pro pozvané hosty a členy
SDH
14.00 Slavnostní průvod obcí na hřiště
TJ Sokol Nevšová
Odpolední program:
požární útok dorostu SDH Nevšová
- soutěž ženských hasičských sborů ze
Zděchova a Nevšové v požárním útoku
- ukázka zásahu HZS Slavičín – vyproštění
raněných z havarovaného automobilu
- SDH Komňa předvede historickou techniku a následně ukázku hašení požáru
v minulosti
- prohlídka současné i historické hasičské
a vojenské techniky
Hudebním doprovodem po celé oslavy
bude krojovaná dechovka MILOČANKA.
Je zajištěno bohaté občerstvení.
Srdečně Vás zvou pořadatelé a členové
SDH Nevšová
ŠABATČANÉ, sejdeme se všichni
2. července 2011 v 15 hodin na letišti
nad Šabatcem. Tel.: 605 748 976


POHYBLIV
VÉ MOD
DELY – lettečtí mo
odeláři Slavičín

motorky HA
ARLEY KLUB

skákací hra
ad, tram
mpolína

MALÉ KOŇ
ŇSKÉ KLÁNÍ – projížďky
na koních

DISCO TAN
NCE – Dům dětí Slavičíín

BOJOVÉ AK
KCE – Kllub vojensské historie
Slavičín

HASIČSKÝ
Ý ZÁSAH
H – nejm
menší ha
asiči
Nevšová, Slaviičín

PRÁZDNIN
NOVÁ SOUTĚŽ pro veeřejnost v kuželněě
HUDBA
KABÁT SECO
OND HA
AND
MALÁ MORA
AVSKÁ KAPEL
LA BOR
RŠIČANKA
SYMBIOZA
ANDROMEDA
A
TEMPO
PREMIER
VSTUP PO CE
ELÝ DEN
N ZDARM
MA

www.mesto-slavicin.cz
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Slavičín dříve a nyní – poznáváte mě?
Jsem hřiště v mladotické části Slavičína. Před lety mě obyvatelé
řadových domků svépomocí zbudovali a upravili pro hry dětí a rodinný odpočinek. Děti odrostly, a pak – také obyvatelé řadových
domků, také svépomocí – na mne začali navážet odpad ze svých
zahrádek a různé haraburdí.
Co prý s tím, pane starosto? Divná otázka... ale přesto se o mne
město postaralo. Díky čilé pracovní četě jsem dnes vyčištěné
a upravené novým antukovým povrchem. Těším se, že Vám budu
zase sloužit, a doufám, že to bude co nejdéle. Jen mě zase nezavalte
nepořádkem! A když si na mě budou děti hrát, tak mi snad tatínci
občas prohrábnou antuku nebo mě zbaví plevele či pohozených
Vaše hřiště
odpadků. Těším se na to.

6
Kino
K
ino
iin
nno
o Sokol
Soko
S
lovna
lo

763
76
3 21
1 Sl
Slavičín
la

 NE 5. 6. – 15.00 bijásek

PLANETA 51
Britský animovaný ﬁ lm v českém znění.
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích
na předměstí, vychovávají děti, venčí
psíky... Poklidnou idylku ruší jen strach
z mimozemské invaze. Jejich obavy se
jednoho dne naplní. Astronaut NASA,
kapitán Charles „Chuck“ Baker, přistane
s vesmírnou lodí spousty světelných let
od domova. Domnívá se, že nadešel velký
okamžik, a on objevil neosídlenou planetu.
Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně
ě
není první, natož sám. Přistál uprostře
ostřed
dina zelezahrady zrovna v době, kdy si rodin
rilovací párty.
ných starousedlíků užívá grilov
Kapitán Chuck, zmatený
ený z podivných
postaviček místních
ch obyvatel, se dává
u naráží
na další a další
na útěk. Cestou
n
potvůrky, které jsou při setkání se zvláštní
cizí bytost
tostí vyděšené stejně jako on. Celá
Planet
aneta 51 je v pohotovosti, paranoidní
generál se svou armádou vydává rozkaz

t l: 577
te
577
73
341
41 108

chytit a zneškodnit nevítaného mimozemšťana. Vstupné: 30 + 1 Kč.
 NE 5. 6. – 20.00
ÚTĚK ZE SIBIŘE
tečné udáDrama USA založené na skuteč
losti z roku 1940 popisuje útěk
ěk mezi
m ziná
n rodní
skupinky vězňů z ruského
ho gu
gulagu. Uprch
chlí
l ci
ení nelítostné sibiřskéé
se vymaní ze sevření
blastí jezera Bajkal a překročí
zimy, projdou oblas
Transsibiřskou
kou
ou magistrálu. Před sebou však
mají ještě
ště mnohem
m krutější zkoušky lidské
olnosti a vůle, pouš
šť Go
G
bi, Himálaje a Tiodolnosti
poušť
Gobi,
bet. Zachrání se až po 400
00 mí
m
lích v Indii.
4000
mílích
Do 12 let nevhodný. Vstupné: čle
len
enové
n
FK 20
+ 1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč.
 NE 19. 6. – 15.00 bijásek
ek
JAK VYCVIČIT DRAK
AKA
Rodičové chl
hlup
upaté
até Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shr
hreka se tentokrát rozhodli
pro podívanou,
ou, která je ve všech ohledech
poněkud drsnější.
drs
Jejich nejnovější dobrodružství
ví se
s odehrává na drsném Severu, který
rý
obývaj
vají ještě drsnější Vikingové a spolu s nim
nimi
id
draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.

Jediný, kdo není drsný
rsný ani trochu, je
j
hlavní hrdina Škyťák.
ťák. Vikingský teenag
ag
ager
nějak nemůžee zapadnout mezi ost
ostatní
sta
obyvatele rodného ostrova Blpu,
Blpu pr
protože
na rozdíl
zdíl od nich spíš než sv
svaly
yp
používá
hlavu.
lavu. Asi by se to dalo přejít
přejít, kdyb
yby Škyťák
yb
nebyl synem náčelníka vesnic
ice. Vstupné:
ic
30
0 + 1 Kč.
 NE 19. 6. 20.0
.00 ﬁ lmovýý k
klub
FISH TANK
NK
Drama
a – Velká Britá
tá
ánie/Nizozemsko
Hrdi
rdinové ﬁ lmovéh
véh
ého příběhu Andrey
Arno
rnoldové nežijí u Notting Hillu, ale
v panelácích v Es
Essexu. Děj by mohl být
volným pokračo
čováním ﬁ lmu Vosa, v jeho
čo
centru však ne
není
en mladá svobodná matka,
ale její patná
nác
áctillett á dc
dcer
era.
a M
Mia
ia n
není žádné
okouzlující
cí stvoření, byla vyllou
ouče
čena
na ze
školy, kam
amarádi se jí straní, a tak jen tak
am
bloumá
má po okolí. Jediným jejím zájmem je
tanco
ování. Zdá se, že se vše začíná měnit
k lep
eepšímu,
p
když se Miina matka seznámí
see sympatickým, přitažlivým a trochu
t ajemným Connorem.
Snímku dominují skvělé herecké výkony M ic
icha
hael
ela
a Fassbendera a Kierston
Wareingové a Katie Jarr vi
viso
sové
vé. Vstupné:
členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 60 + 1 Kč
Bližší na:
na http://www
http://www.mesto-slavicin.cz/
mesto slavicin cz/
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