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sloučení středních škol
Ve Slavičíně dojde ke

Horákova vila je předána do užívání
Slavnostním otevřením Horákovy vily,

které proběhlo v pondělí 1. srpna 2011, se
završila snaha města o vytvoření kulturního
a sportovního areálu v centru města. Letmý po-
hled do minulosti nám připomene, že nejdříve
byla odkoupena od odborové organizace Pra-
bosu naše Sokolovna s přilehlými pozemky. 
Následně byly vystavěny dva tenisové kurty
s umělým povrchem a minigolf, poté proběhla
rekonstrukce interiéru Sokolovny do stávající
podoby. V roce 2005 odkoupilo město Horáko-
vu vilu a od té doby jsme hledali zdroje na její
rekonstrukci. To se během pěti let podařilo,
a to realizací tří projektů. Z národních zdrojů
byly získány dotace na bezbariérový přístup
do vily, bezbariérové WC a výtah. Ze zdrojů
evropských to pak byly dva projekty – jeden
na rekonstrukci samotné vily, druhý pak na re-
konstrukci bývalé zahrady, ze které je dnes
veřejné prostranství. To vše, jak je uvedeno
v úvodu, bylo završeno předáním Horákovy
vily do užívání veřejnosti.

I když ono završení má ještě nějaké ty
nedokonalé detaily. Je potřeba provést údržbu
na minigolfovém hřišti – už se na tom pracuje.
Je potřeba revitalizovat zeleň na prostran-
ství vedle Sokolovny – podali jsme žádost 
do Operačního programu životní prostředí.
Pokud bude žádost úspěšná, budou vykáceny
schnoucí kaštany, torza lip a další stromy
a bude vysázena nová zeleň, která bude pro
kolemjdoucí bezpečná a jistě brzy vyroste
do krásy. Jenom to samozřejmě nebude hned.
Dokončit je potřeba také Sokolovnu. Vedle své

dnes krásnější sestry (Horákovy vily) působí 
jako Popelka. Proto máme připraven projekt 
na její zateplení, nová okna a fasádu. Žádost 
o dotaci podáme na podzim tohoto roku 
a budeme se těšit, že budeme úspěšní. Uvnitř 
Sokolovny je třeba rekonstruovat foyer, bufet, 
šatny, peklo, rozvaděč el. energie... Takže 
pořád nám něco zbývá. Ale to tak v životě 
(a nejen města) je. Pořád je co opravovat, vy-
lepšovat, stavět. Je to nikdy nekončící proces 
postupující tu rychleji tu pomaleji.

Pokud tedy rekonstrukcí a otevřením Ho-
rákovy vily něco skutečně završeno je, pak je 
to ukončení dlouholeté snahy o vybudování 
nové městské knihovny. Knihovny, která má 
35 000 svazků a 1 500 čtenářů, pro které 
ročně pořádá přes sto akcí. I odsud je zřejmé, 
že v našem městě žijí kulturní občané, pro 
které je četba, ať již pro radost či poučení, 
nedílnou součástí života. Jsme rádi, že teď 
má knihovna krásné prostory, a doufáme, že 
čtenáři budou s jejími službami spokojeni.
Že je dnes knihovna taková, jaká je, za to 
vděčíme také jejímu duchu, který jí vtiskly 
pracovnice knihovny. Možná si ani neumíme 
představit, kolik práce dá přestěhovat takovou 
knihovnu a vdechnout prostorám nový život. 
Takže milé dámy, moc děkujeme, a věřte, že 
čtenáři se na Vás těší.

Horákova vila a knihovna ale nejsou sy-
nonyma, byť knihovna zabírá větší část vily. 
Ve vile jsou další prostory, které už využívají 
některá sdružení, spolky či neziskové organi-
zace pro svou činnost. Pokračování na str. 2

Zveme Vás na letní 
folklorní slavnost

JAK TO DĚLALI
NAŠI STAŘÍČCI

malý řemeslný jarmark 
s kulturním programem

JAK TO BYLO PO STARU
sobota 3. září 2011od 14 do 17 hodin 

zahrada za Horákovou vilou 

účinkují folklorní soubory
 KOHÚTEK z Bánova
 JAVORNÍK z Lúk (SR)
 SPEVOKOL z Pruského (SR)
 cimbálová muzika SLAVIČAN

ukázky ruční výroby:
 dřevořezba
 kutí zemědělského nářadí
 drátování
 stříhání ovcí
 fi lcování – výroba fi gurek z ovčí vlny

Finanční spoluúčast:
město Slavičín, Nadace Děti-kultura-sport,
Evropská unie – Fond mikroprojektů spravovaný
Regionem Bílé Karpaty, Zlínský kraj

Navštivte:
EXPOZICE ŘEMESEL
Městské muzeum Slavičín, Horní náměstí 102, 
otevřeno st, pá 13 – 16, ne 14 – 17 hodin

SPECIÁLNÍ VÝROBA NA VALAŠSKU
muzeum v Army parku Slavičín-Divnice
areál bývalých kasáren
 expozice historie Vlárských strojíren a vý-
robků někdejších místních i okolních zbrojních
závodů 
otevřeno so a ne v 10, 12, 14 a 16 hodin

Od 1. ledna 2012 dojde z rozhodnutí 
zřizovatele ke sloučení obou slavičínských 
středních škol – Gymnázia Jana Pivečky 
Slavičín a SOŠ Slavičín-Divnice.

Pokračování na str. 3

Noční pohled na areál Sokolovny a Horákovy vily. Foto: Tomáš Heczko

Slavnostní otevření Multifunkčního kulturního centra. Foto: Ing. Vojtěch Malík
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na místě posoudit, zda je přestoupen zákon,
případně obecně závazná vyhláška města
Slavičín o veřejném pořádku (č. 02/2001
ve znění pozdějších předpisů).

Zmíněná městská vyhláška například sta-
noví, že veřejný kulturní podnik lze pořádat 
ve dnech, po kterých následuje den pracov-
ního klidu, nejdříve od 8 hodin, s ukončením
nejpozději do 3. hodiny následujícího dne.
Takto pozdě končí ale jen zřídka některé akce
na výletišti v Hrádku a jednou ročně park-
párty. Toto ustanovení se netýká soukromých
akcí, které samozřejmě vydávají tu větší, tu
menší hluk. Tam je potřeba věc opravdu řešit 
s Policií ČR.

Skutečně chcete nechat zastavět plochu
nad hotelem Slavičan? Není škoda té zelené
plochy?

Dotaz zřejmě poukazuje na dva záměry
na výstavbu obchodů, které jsme předložili
do veřejného projednávání. Toto veřejné
projednávání neznamená, že město může říct,

že víme, co chceme, že je rozhodnuto. Ani 
nejde o nějaký alibismus, že prý je tenhle 
s tímhle domluven a tohohle nastrčil a je 
to jenom zástěrka a vše je upečeno. Není.

Veřejné projednávání slouží k tomu, aby 
měli občané možnost sdělit své názory měs-
tu, investorům a všem ostatním na záležitost, 
která je projednávána. Možná někoho svým 
názorem ovlivníte, možná někdo ovlivní Vás. 
Možná veřejné projednávání nepřinese nic. 
Veřejné projednávání má mnoho možná. 
Ale rozhodně se jedná o velmi otevřený 
a demokratický nástroj k tomu, aby si každý, 
kdo o to projeví zájem, mohl říct svůj názor 
na projednávanou věc a mohl diskutovat 
s těmi, kdo také chtějí k věci něco říci. 

Proto pokud chcete svým hlasem v ja-
kékoliv veřejně projednávané věci pomoci, 
máte možnost přijít. Protože až je ve věci 
radou či zastupitelstvem města rozhodnuto, 
pak je pozdě „bycha honit“.

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

Ptají se lidé…
Jen stručně úvodem:
- TESCO skutečně hlásí, že svůj market 

ve Slavičíně do konce roku 2011 dostaví 
(možná, že v době, kdy toto číslo zpravodaje 
vyjde, už začaly demoliční práce)

- ALBERT hlásí, že letos stavbu nestihne 
a přesunuje termín otevření na jaro 2012

Toť vše k neustále žádanému „marketo-
vému“ zpravodajství.

V poslední době se rozmohly různé 
oslavy, které se konají v Orlovně, na tribu-
ně, na fotbalovém stadionu, v parku, ale 
i na náměstí. Mnohdy dlouho do noci. To 
už neplatí noční klid ve 22 hodin?

Pokud se občan domnívá, že je v době 
tzv. nočního klidu (tj. mezi 22. hodinou 
a 6. hodinou ranní) rušen nad přijatelnou 
míru, může se obrátit na Policii ČR. Ta musí 

HORÁKOVA 
VILA

Dokončení ze strany 1
A další jistě přijdou. Protože právě pro 

n

HORÁKOHORÁKOHORÁKOVAHORÁKOVAkHORÁKOVAHORÁKOVA
z Regionálního operačního programu 
HORÁKOVAHORÁKO
NUTS II Střední Morava. Bez fi nančního 
příspěvku Evropské unie by nebylo možno VILAVILAprojekt realiVVDovolím si touto cestou popřát všem, VILAVILA
kteří budou vilu užívat, aby jim byla ku 
prospěchu ať již zábavou, poučením, kul-
turním vyžitím nebo vytvářením prostoru 
pro neziskovou činnost.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, resp. Regionálního 
operačního programu Střední Morava.

Rada města Slavičín na své 18., 19.
a 20. schůzi mj.:
 schválila
 poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu
města Slavičín ve výši 5 000 Kč Nadaci
Moravské Slovácko Veselí nad Moravou,
na pořádání výstavy „J. Úprka – život a dílo“
konané ve dnech 22. 9. 2011 – 22. 1. 2012
ve Valdštejnské jízdárně v Praze,
 poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 20 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Nevšová za účelem úhrady nákladů
na zpracování dokumentace k žádosti o do-

Zprávy z radnice
taci na projekt „Slavičín – rozšíření sportovní 
plochy Nevšová“,
 rozhodla
o zadání zakázek na provedení dodateč-
ných stavebních prací na akci „Slavičín střed 
– revitalizace veřejného prostranství“ ucha-
zeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, za cenu 
obvyklou v celkové výši 426 758 Kč vč. DPH, 
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
dávku data-videoprojektoru pro kino za cenu 
obvyklou ve výši 159 000 Kč vč. DPH uchazeči 
CAMO, spol. s r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Oprava MK v Nevšové“ 
za cenu obvyklou ve výši 508 950 Kč vč. DPH 
uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, 

o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Oprava rozvodů vody 
na koupališti“ za cenu obvyklou ve výši 
286 752 Kč vč. DPH uchazeči Služby města 
Slavičína, s. r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
– aktualizace Plánu odpadového hospodář-
ství města Slavičín za cenu obvyklou ve výši 
26 000 Kč uchazeči Ing. Jan Štěpaník, Rožnov 
pod Radhoštěm, 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Rekonstrukce kotelny 
na kuželně“ za cenu obvyklou ve výši 
334 180 Kč vč. DPH uchazeči Petr Nedavaška, 
Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Dětské hřiště Mlado-
tická“ za cenu obvyklou ve výši 235 584 Kč 
vč. DPH uchazeči Služby města Slavičí-
na, s. r. o., Slavičín.

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

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Měěstoo Slavviičín nnabíízíí do pprroonájjmu 
bezzbaariérovývýý byt čč. 11 vv doměě č. p. 836
ve SSlaavičíně,  na ullici SStřředová

byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 47,96 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 458 Kč
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 7. každého roku maximálně
o 20 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ,
přičemž plocha sklepní kóje a balkonu bude
do nájemného započítána jednou polovinou
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)
způsob vytápění – z domovní 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
Povinný obsah nabídky (přihlášky)
1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování,
telefon, popř. e-mail žadatele. Žadatel/ka
ženatý/vdaná uvede do přihlášky rovněž
údaje manžela a počet dětí
2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)
3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují
do nového bytu
4. Zdůvodnění žádosti
Nabídky budou přijímány do 14. 9. 2011
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábře-
ží 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. č. 577 341 041.  

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 0 
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Ve Slavičíně dojde ke sloučení středních škol

Svoz bioodpadu a tříděného odpadu
bioodpad
jedná se především o trávu, lisstí a posekané 
větve každé liché pondělí: 
12. 9. a 26. 9. 
10. 10. a 24. 10. 
7. 11. a 21. 11. 2011
Tento odpad budou svážet Služžby města Sla-
vičína, s. r. o., pouze v hnědýcch igelitových 

pytlích, které jee možné zakoupit na Odboru 
životního prosttředí a správy majetku MěÚ 
Slavičín za cennu 10 Kč za kus. 
plasty – žlutté pytle 14. 9.y
sklo – zelenné a bílé pytle 21. 9.

(sklo je třeba třídit!!) 
papír – moddré pytle 

a nápojové kkartony – oranžové pytle 27. 9.

Především těm je určena další výzva (05/2011),
která bude Místní akční skupinou Luhačovské
Zálesí vypsána v měsíci září 2011. Podrobnější
informace na jaký záměr a za jakých pod-
mínek lze dotaci získat jsou uvedeny v sou-
borech na stránkách www.mesto-slavicin.
cz. Pro získání dalších informací kontaktujte

Zemědělcům, mikropodnikatelům a osobám

RNDr. Romana Kašpara, ředitele společnosti 
Luhačovské Zálesí, o. p. s. (www.luhacovske-
zalesi.cz). 

podnikajícím v potravinářství 

Dokončení ze strany 1
O osvětlení důvodů této změny a o tom,

co v praxi přinese, jsme požádali v redakci
pana Mgr. Jaroslava Vrbu, statutárního zá-
stupce SOŠ Slavičín, dlouholetého pedagoga
a veřejného činitele na území našeho města.

Vy ve Slavičíně působíte již řadu let.
Za tu dobu Vám jistě Vaše působiště při-
rostlo k srdci...

Na učilišti ve Slavičíně učím 35 let, tedy
od 1. 9. 1976. Vždycky jsem chtěl být učitelem,
což se mně splnilo. Po práci na základních
školách v Šumicích a Bojkovicích jsem na-
stoupil ve Slavičíně a působím zde doposud.
Od roku 1983 ve funkci zástupce ředitele. 

Za tu dobu se učiliště vyvíjelo a mnoho
se změnilo...

Ano, já jsem začínal ještě v dřevěných
budovách bývalého vojenského areálu
a zažil jsem celý vývoj budování nové
školy, tělocvičny a přístaveb. Stál jsem
u zrodu maturitního vzdělávání v denním
studiu, kdy moje první třída univerzálních
obráběčů kovů maturovala v roce 1980. Pak
následoval vznik střední školy pro pracující,
která postupně přešla v dálkové nástavbové
studium. Na začátku devadesátých let, kdy
se snížil zájem o strojírenské obory, jsem
z pozice člena Rady města Slavičín, společně 
s paní Alenou Hubíkovou, starostkou města
a dalšími členy městské rady dal vzniknout 
rodinné škole, gymnáziu a mnoha dalším
učebním oborům, jejichž výuka udržela
školu v chodu. Některé z oborů, jako kuchař-
číšník či automechanik, se učí dodnes, jiné,
jako švadlena, krejčová, provoz služeb nebo
klempíř, byly nahrazeny učebními obory
elektrikář a instalatér.

Takže jako radní jste měl přehled 
i možnost srovnávání vývoje města nejen
ve školství.

Vzhledem k tomu, že jsem v radě pra-

coval dvanáct a v zastupitelstvu šestnáct 
let, přirostl mně Slavičín k srdci, i když
pocházím z Bojkovic. Slavičín se neustále
mění k lepšímu, a to nejen v oblasti výstavby,
ale i v nabídce služeb a možnosti kulturní-
ho a sportovního, čili spolkového vyžití,
v rozvoji zdravotnictví, sociálních služeb
i školství. Důvod vidím v kontinuitě práce
starostů města, na jejichž volbu mají občané
Slavičína a místních částí šťastnou ruku.

Kromě oblasti školství jste se tedy jako
zastupitel větší měrou podílel i na řešení 
jiných problémů. Které považujete z dneš-
ního pohledu za nejdůležitější?

Zcela jistě je to prodej obecních bytů, jenž
se ukázal časem pro občany i město výhodný,
a podíváme-li se na opravené činžovní domy
ve všech sídlištích, byl to krok správným
směrem. Dále bych vzpomenul úspěšné
vymáhání téměř čtrnácti milionů dlužných
mezd zaměstnancům Vlárských strojíren
a můj osobní podíl na logistice a organizaci
odpadového hospodářství ve městě.

Na druhé straně... myslíte si, že Slavičí-
nu i něco schází?

Osobně si myslím, že i přes velké úsilí
v realizaci domů s pečovatelskou službou
schází zde domov seniorů, kde by mohli
starší občané dožít v blízkosti svých rodin.
V oblasti služeb bych zcela jistě přivítal
iniciativy k realizaci vybudování menšího
krytého bazénu a snad se občané brzy dočkají
i plánovaného marketu.

Vraťme se však ke školství, co přinese
chystané sloučení škol v praxi pro Vás
a především pro studenty a jejich rodiče?

Slučování středních škol probíhá v celé
republice v důsledku demografi ckého po-
klesu žáků vycházejících ze základních
škol. Ve Zlínském kraji bylo před deseti lety
68 středních škol, k 1. 7. 2011 je jich o 17
méně. K 1. lednu 2012 se připravují další dva

návrhy na sloučení středních škol, v přípa-
dě jejich realizace bude ve Zlínském kraji 
49 středních škol – to je pokles na 72 pro-
cent původního stavu. Jedním z návrhů, 
o kterých rozhodne Rada Zlínského kraje 
dne 5. září 2011 a schválí Zastupitelstvo 
Zlínského kraje 21. září 2011, je právě slouče-
ní gymnázia a SOŠ Slavičín. V počátku nebu-
de ekonomický přínos žádný, ale postupem 
snižujícího se počtu žáků bude ve Slavičíně 
jeden silný subjekt s minimálním počtem 
450 žáků. Nejdůležitější pro žáky i rodiče 
a celý region je zachování oborové nabíd-
ky vzdělávání, tedy oborů vyučovaných 
na obou školách a oborů uplatnitelných 
u budoucích zaměstnavatelů. Nelze pomi-
nout i nižší fi nanční a ekonomické zatížení 
rodin na získání středního vzdělání, ať už 
s maturitou nebo výučním listem. 

K prvnímu září poklesl počet žáků den-
ního studia na SOŠ Slavičín o 65 žáků (dvě 
třídy) a dálkového studia o 35 žáků (jedna 
třída). Z počtu 438 žáků k 1. 9. 2010 se snižuje 
počet o sto žáků. Tento pokles má samozřej-
mě dopad i na snížení počtu pedagogických 
a nepedagogických pracovníků školy. 

Obě školy budou vyučovat ve stávajících 
budovách a jejich ředitelem bude Mgr. Josef 
Maryáš, dosavadní ředitel Gymnázia Jana 
Pivečky ve Slavičíně. 

Demografi cký vývoj a zájem o studium 
oborů v tomto novém subjektu teprve uká-
že životaschopnost a perspektivu nového 
subjektu.

Co byste vzkázal budoucím absolventům 
základních škol a jejich rodičům, kteří bu-
dou stát před rozhodnutím o jejich dalším 
vzdělávání? 

Myslím, že by měli skutečně zvažovat 
nejen výběr školy, na které se budou vzdě-
lávat, ale především uplatnitelnost na trhu 
práce po jejím absolvování. Důležitou roli by 
v tom měli hrát kromě rodičů i kariérní po-
radci na základních školách a znalost potřeb 
regionálních fi rem. Obě školy mají dobrou 
prestiž, o čemž svědčí letošní výsledky ma-
turitních zkoušek i závěrečných učňovských 
zkoušek. Také materiální vybavení obou škol 
je na odpovídající úrovni. Díky projektům 
EU a za přispění zřizovatele, kterým je 
Zlínský kraj, je především vybavení výpo-
četní technikou velmi dobré a srovnatelné 
s výběrovými školami. SOŠ má vybavení pro 
výuku strojírenských oborů, které odpovídá 
moderním trendům a potřebám regionál-
ních fi rem. Také spolupráce se sociálními 
partnery, potencionálními zaměstnavateli 
absolventů, je velmi dobrá.

Věřím, že budoucnost středního školství 
ve Slavičíně je optimistická, ale záleží pře-
devším na zájmu budoucích studentů a žáků 
vzdělávat se právě v tomto zařízení. V nej-
bližší době připravujeme pro žáky a jejich 
rodiče Dny otevřených dveří, které budou 
obě školy společně realizovat ve dnech 
11. a 12. listopadu tohoto roku. Pro veřejnost 
to bude možnost k prohlídce prostředí a se-
známení s nabídkou studijních oborů obou 
škol. Srdečně všechny zveme.

A my Vám s přáním mnoha úspěchů 
v nastávajícím školním roce děkujeme 
za rozhovor.  -SZ-
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Milí studenti, vážení rodiče, přátelé
gymnázia, na prahu nového školního roku
2011/2012 mi dovolte, abych Vás upřímně
pozdravil a především, abych vyslovil
přání znovu pokračovat a rozvíjet i nadále
vzájemnou a smysluplnou spolupráci. My
všichni bychom měli mít společný cíl –
budovat kvalitní středoškolské vzdělávání
ve Slavičíně s jasnou perspektivou uplatnění
našich absolventů, ale také s nabídkou při-
dané hodnoty samotnému městu a regionu.
To samozřejmě záleží na nejdůležitějším
faktoru, a to jsou mezilidské vztahy, které
jsou budovány a utvářeny mezi všemi,
kteří jakkoliv ovlivňují školu, ať jsou to
studenti, zaměstnanci nebo rodiče. Pouze
vzájemnou tolerancí, pochopením, sdílením
potřeb a schopností si vzájemně naslouchat,
s respektem ke kompetencím mohou tyto
vztahy vytvářet harmonické prostředí.
Záleží na schopnosti laskavé a otevřené
komunikace, jak budeme tuto odpovědnost 
při budování tváře školy navenek vůči
slavičínskému regionu schopni co nejlépe
zvládnout. V tomto úkolu spoléhám přede-

vším na Vás – rodiče a studenty, že tak jako
všichni zaměstnanci školy i Vy jste otevřeni
této neanonymní a přímé komunikaci. 

Od 1. 9. 2011 je na Gymnáziu Jana Pivečky
celkem 340 žáků spolu s 44 zaměstnanci. Čeká
nás znovu spousta společné práce, aktivit 
a plnění úkolů. Bez poctivého přístupu k této
práci bychom jistě měli s jejím zvládnutím
problémy – proto věřím, že studenti i zaměst-
nanci si tuto skutečnost velmi silně uvědomují
a především, že jsme si všichni společně vzali
ponaučení z minulých neúspěchů. Nyní nám
nezbývá, než se pustit do práce.

Já osobně se znovu těším na spolupráci
se studenty, zaměstnanci, rodiči, veřejnými
i podnikatelskými subjekty, kteří středoškol-
ské vzdělávání budují již léta a jejichž záslu-
hou je jeho kvalita velmi vysoká. Vaše nezištná
pomoc je nezbytná – předem za ni děkuji.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel GJP

Veeřeejná přřeednášška 
„„PPráázdninnoová obblohhaa“

Na ZŠ v Lidečku se dne 28. června 2011 konala
v rámci projektu „Zavedení nových metod

a forem do výuky přírodovědných předmětů 
na GJP Slavičín“ zatím poslední přednáška 
„Prázdninová obloha“. Žáci se dozvěděli zá-
kladní poznatky o Sluneční soustavě a učili 
se základní orientaci na noční obloze. Ze vše-
ho nejvíce se snažili zapamatovat si datum, 
kdy na obloze „padají hvězdy“. Již tradičně 
následovalo po teoretické části pozorování 
a seznámení s hvězdářskými dalekohledy. 
Pozorování Slunce a jeho skvrn se nechtěně 
zúžilo pouze na pozorování Slunce, protože 
v danou dobu nebyly na Slunci téměř žádné 
znatelné skvrny. 

Studenti již tradičně zvali posluchače 
na svá pravidelná pozorování, která se ko-
nají asi dvakrát měsíčně. Touto cestou zvu 
na naše večerní pozorování a další astrono-
mické aktivity i zájemce z řad veřejnosti. 
Informace o aktivitách najdete na www.
astrodenik.gjpslavicin.cz. Petra Miková

Aktivity realizované v rámci projektu 
„Zavedení nových metod a forem do výuky 
přírodovědných předmětů na Gymnáziu 
Jana Pivečky Slavičín“

Gymnázium Jana Pivečky

Základní škola Slavičín-Vlára
Prrázzdninovvvé moodernniizace 

Přestože plány na modernizaci budovy
a vybavení školy pro letošní prázdniny vzaly
zčásti zasvé, nedá se říci, že by se ve škole nic
nedělo. Zrušení dotace na zateplení odložilo
tento projekt doufejme jen o rok. Naplno se
ale realizují další projekty s podporou EU.
Po prázdninách čeká naše žáky zcela nová
společná učebna fyziky a chemie, 35 nových
počítačů v učebnách a doplnění stávajících

pěti interaktivních tabulí o další dvě s posuv-
nými systémy. To umožní využití této převrat-
né učební pomůcky i na I. stupni. Pro učitele 

Dva nejoblíbenější měsíce z roku pro
děti – letní prázdniny – už patří historii. Děti
před sebou mají deset měsíců své dětské
práce, školy. 

Měsíc srpen přinesl našim klientům pří-
městský tábor se sportovním a tábornickým
zaměřením; zúčastnilo se ho sedmnáct dětí.
Tečkou byl příměstský tábor se zaměřením
na výuku práce s PC, který díky pochopení
Mgr. Boženy Filákové, probíhal v prostorách
budovy NJP. Zúčastnilo se ho třináct dětí. 

Považujeme za podstatné připomenout 
veřejnosti způsob plateb za zájmové krouž-
ky ve školním roce 2011-2012. Stejně jako
ve školním roce 2010-2011 budou pro rodiny
s více dětmi nastaveny lukrativnějším způ-
sobem, a to konkrétně takto:
a) první dítě z rodiny uhradí celou výši ná-
kladů, tj. 100 %, na zájmový kroužek na jeden
školní rok, a to jak v prvním, tak i v dalších
zájmových kroužcích, které si zvolí; 
b) druhé a další dítě z rodiny uhradí 80 %
nákladů na zájmový kroužek na jeden
školní rok.

O naší činnosti a nabídce zájmových
kroužků na nový školní rok 2011-2012 se
můžete dočíst našich webových stránkách –
www.ddmslavicin.cz. Informace tam najdete
k datu 9. 9. 2011.

V našem nabídkovém listu pro školní rok
2011-2012 (pravidelná činnost – zájmové
kroužky) najdete i kroužky nové, a také ty,
které budou probíhat na elokovaných pra-
covištích, konkrétně v Nevšové.

A na konec poděkování: děkujeme Vláďovi
Dufkovi, Lence Fibichové, Jiřímu Votýpkovi,
Monice Leznové, Monice Kosečkové, Lucce
Domorádové, Barboře Durďákové, Petře Hy-
žíkové, Marcele Gorecké, Petru Hájkovi, Janu
Romanovi a Martinu Žákovi za jejich pomoc
v souvislosti s aktivitami, které naše zařízení
připravilo pro děti na období prázdnin.

Těšíme se na své klienty, především děti,
na našich pravidelných a nepravidelných
aktivitách ve školním roce 2011-2012. 

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

je připraveno dalších šest notebooků usnad-
ňujících přípravu na vyučování. Součástí
modernizace je i zakoupení ucelených řad 
interaktivních učebnic, grafi ckých progra-
mů, programů pro práci s fotografi emi i pro 
řízení práce a její kontrolu v počítačových
učebnách. Samotné moderní vybavení je jen
předpokladem moderní a zajímavé výuky. To
podstatné, efektivní využití ve výuce bude 
cílem snažení pedagogů i žáků v následují-
cích deseti měsících. Přeji všem, aby je tato
práce bavila a přinášela výsledky.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Tak jako každý rok nastaly prázdniny 
a s nimi i starost rodičů – co s dětmi.

Ne každý má možnost hlídání nebo každé 
dítě nechce jet na tábor na deset a více dnů.

Pro takové je tady naštěstí možnost 
přihlásit svoji ratolest na příměstský tábor 
v DDM ve Slavičíně. „Příměsťáky“ vykrývají 
snad celé prázdniny, jsou fi nančně dostup-
nější než ostatní tábory a navíc je tu i mož-
nost výběru dle různého zaměření – tábor 
poznávací, všeobecný, počítačový či sportov-
ní. O děti je dobře postaráno a odnášejí si 
spoustu pěkných zážitků. Letos bylo obzvlášť 
příjemné, že děti mohly chodit aspoň po dva 
týdny do školní jídelny na ZŠ Vlára.

Rok od roku přibývá spokojených 
účastníků, a tak bych chtěla poděkovat 
za děti i rodiče ředitelce DDM paní Zdeně 
Odehnalové za to, že máme ve Slavičíně 
tuto možnost a že Dům dětí a mládeže je tu 
stále s novými aktivitami a nápady pro další 
a další generace.

Za rodiče 
Marie Stejskalová

Poděkování DDM Slavičín
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září/2011

NAROZENÍ
Jaroslav a Milena Brázdovi – syn Adam
Luděk a Jana Latinákovi – syn Daniel
Zdeněk Onderka a Pavlína Ambrožová – syn
Patrik
Michal a Veronika Švachovi – dcera Adéla
Dalibor a Lenka Salvétovi – syn Filip
Pavel a Petra Šveigerovi – syn Pavel

y p

Miroslav a Zuzana Matulíkovi – syn Matyáš
Vojtěch Rusek a Olga Zachovalová – dcera
Eliška

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVENEC

ÚMRTÍ
 13. 7. 2011 Božena Hoorká, 84 let, Hrádek
 16. 7. 2011 Ladislav Toomaštík, 68 let, Slavičín
 20. 7. 2011 Vlastimila Miklánková, 79 let, SlavičínMiklá k á 79 l t Sl ičí
 25. 7. 2011 Mgr. Alena Kyjanková, 74 let, Slavičín
 27. 7. 2011 Stanislav Kořenek, 52 let, Šanov

g yj

 30. 7. 2011 Jaroslav Masař, 67 let, Slavičín

Radek a Marta Pikovi – syn Štěpán
Martin a Petra Račákovi – syn Jakub

SŇATKY
Jan Topil a Martina Argalášovávává
Ivo Slepánek a Eva Miličkováá
Marek Ovesný a Lenka Machůů
David Krejčí a Monika Špaltová

ý

Jan Malík a Marjana Brovdi
Jaroslav Málek a Markéta Kašparová
David Novák a Renata Hrabinová

Dne 29. září 2011 vzpomínámme
10. výročí úmrtí pana 
Antonína MALÍČKA.

ý pp

Kdo jste ho znali, vzpomínejte 
s námi. Manželka, dcera Helenna,

syn Antonín s rodinami.

Dne 31. srpna 2011 by se dožiil 
100 let a 25. září 2011 vzpomenne-
me smutné třicáté výročí úmrrtí 

panp a Rudolfa SUCHÁNKA 
ý

ze Šanova.
S láskou a úctou vzpomínajíí 
manželka a děti s rodinami. 

Dne 21. září 2011 by se dožil 75 let 
pan František OCELÍK

y

ze Slavičína.
S láskou vzpomíná manželka 

a děti s rodinami. 

Dne 27. září 2011 to bude 6 let, co
nás náhle opustil náš syn a bratr 

Tomáš JORDÁN z Lipové.
p y

S úctou vzpomínají rodiče, sestra 
a bratr s rodinami.a bratr s rodinami.

V Z P O M Í N Á M E

V lV letoetošníšníím rm rm rocecee vz vzzpompompomínáínáínámeme m
40. výroočí úmrtí pana 

Rostislava URBÁBBÁNKA a 20. vývývýročročročí í í 
ý p

úmrúmrtí paní MMartty URBÁBÁNKOKOVÉVÉ 
ýýý

ze Šaanova. 
y

S úctoctou vu vzpomíínají sy syn an a dc dceraera 
s rs odiodinami. i.

Dne 121212... záříáříáří   2011 uplyne 
8 smutnýcccý h lh h et,,,, kdddy ny ás opup stil ppan an an 

Zdeněk STS RUUUŠKKKA ze Slavičína.
ý y p p

S úctou a láááskskskou vzpomínají 
manželka, děětiii,i  rodiče a bratr. 

Dne 26. září 2011 uplyne smutný
a těžký rok, co nás opustil náš milo-

vaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Ing. Ladislav ULBRICHT.

Dne 15. září 2011 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana 

Karla SLÁMEČKY 
ý p

z Hrádku-Kolelače.
S láskou a úctou vzpomínají 

tatínek, manželka, dcera s rodinou 
a synové.a synové.

Dnenene 8 8.8  zááří říří 2012012011 b1 b1 by sy sy se de de dožiožiož ll l
80 000 letletletl  pa papapann Vnn ladladadadimíimíimim r Gr Gr Gr GOLDOLDOLDOLDBACBACBACBACH HHH

z Nevševševšovéovéové...
KdoKdo jsste e ho ho znaznali,li, 

vzpvzpomeomeňtňte s námnámii. 
S láskkou ou a úa úctoctou vzpozpomínmínají man-n-
želželka ka MarMarie,ie, sy syn Vn Vladladimíimír, r, dcedcery ry

MarMa ie a Da Danaa s  s rrodinami.

Dne 28. září 2011 vzppomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Josefa JANČEKA ze Slavičína.
ý p

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Dana, Alena

a syn Milan s rodinami.
jKdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem, kdo doprovodili 
na poslední cestě mého manžela, 

pana Jaroslava MASAŘE.
p

Manželka a dcery.y

Rodina Ševčíkova děkuje za pro-
jevenou soustrast a květinové dary 

při posledním rozloučení s paní 
Marií ŠEVČÍKOVOU.

Dne 13. září 2011 vzpomeneme 
9. výročí úmrtí paní

Evy VOTÝPKOVÉ, rozené Plíhalové.
ý pý

Za tichou vzpomínku děkují
manžel, děti, 

rodina Plíhalova a Votýpkova.

Dne 12. září 2011 
si připomeneme smutné 

25. výýročočí úúmrtí ppanía  
Věry ŠTULÍŘOVÉ ze Slavičína.

ý pý

Kdo ji znal, vzpomene,
kdo ji měl rád, nezapomene. 

Za tichou vzpomínku 
děkují a s láskou vzpomínají 

syn Radek s rodinou a syn Roman.

Dne 15. září 2011 uplynulo
20 let od úmrtí naší dcery, 

sestry, tety, slečny
Lenky GOTTFRIEDOVÉ z Hrádku. 

y y y

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratr a sestra s rodinami 
a ostatní příbuzenstvo.

Rodina Miklánkova děkuje všem
za účast a květinové dary 

při posledním rozloučení s paní 
Vlastimilou MIKLÁNKOVOU

p
. 

Srdečně zvveme všeechny sspolužáky
SRAZ PO 20 LETECH

tříd 8.A – 8.E, rokk ukonččení 1991
dne 15. 10. 2011 od 15 hodin.

Bližžší informmace nna
wwww.spoluuzaci.ccz

nebo teel. č. 6003 4466 537

VYYKOUPÍMME 
VAŠE LEESNÍÍ  POZZEMKY 
ZA NEEJVYŠŠŠÍ CCENY.
Volejte ttel. č. 6603 1147 172

Děkujeme touto ccestou o. s. UUnArt a všeem, kteří se podíleli 
na akci Benefi ce bez bbariér a věnovali nám výýtěžek z této akce.

Přátelé z láásky, sdružení í pro handiccapované děti 
a mládež ze Slavičína
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Nabízíme zdarma pro nezaměstnané, 
osoby na mateřské a rodičovské dovolené,
diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhod-
něné osoby a mládež vzdělávací aktivity
na Horním náměstí č. 111:
 Volný přístup na počítače s připojením
na internet:
PO, ST do 18 hodin
ÚT, ČT, PÁ do 15.30 hodin 
Je možné využít asistenci pracovníka, který
poradí při práci s PC nebo pomůže s vy-
hledáváním informací a pracovních míst 

Informace Vzdělávacího střediska
na webových serverech. V případě konání
kurzů v době provozních hodin je provoz pro
veřejnost omezen.
 Aktuální kurzy s předpokladem otevření
začátkem září 2011: 
 Základy práce na PC
 Práce na PC pro pokročilé
 Práce s programem PowerPoint 
 Jednoduché a podvojné účetnictví
O kurzech se můžete informovat a hlásit buď
osobně v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese
Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech

577 342 822, 739 095 315.
Dne 6. 9. 2011 bude zahájen Kurz palič-
kování pro začátečníky i pokročilé. Zájemci 
se ještě mohou přihlásit na čísle 739 020 224.
Každou středu od 16 hodin můžete v domě 
č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat 
DÍLNU INSPIRACE.
 Plán aktivit v dílně: 
7. 9., 14. 9., 21. 9. a 28. 9. Pletení z papíru 

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

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Program MC Slavičín na záříProgram MC
 Pondělí 5. 9. Lovíme rybičky (celodenní
aktivita)
 Úterý 6. 9. 10 hod. Čtenářem od batolete
- Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
součástí jsou jednoduché hry, hádanky
a úkoly v podání pracovnic Městské knihov-
ny Slavičín
 Středa 7. 9. 10 hod. Básničky s pohybem
 Čtvrtek 8. 9. 10 hod. Přednáška – Plavání
kojenců a batolat, 15 hod. Tvořílek

 Pondělí 12. 9. Hrajeme si s razítky (celo-
denní aktivita)
 Úterý 13. 9. 10 hod. Zvídálek
 Středa 14. 9. 10 hod. Pohybové hrátky
 Čtvrtek 15. 9. 10 hod. Hudební miniško-
lička
 Pondělí 19. 9. Malujeme, omalováváme 
(celodenní aktivita)
 Úterý 20. 9. 10 hod. Básničky s pohybem
 Středa 21. 9. 9 – 12, 13 – 17 Líčení a pora-
denství s kosmetikou, Testování pleti přístro-

jem Skintester + manikúra – objednejte se.
 Čtvrtek 22. 9. 10 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj dítěte
 Pondělí 26. 9. 10 hod. Tanečky
 Úterý 27. 9. 10 hod. Scrapbooks (pro 
maminky) – výroba alba z ústřižků, netra-
diční kreativní forma zpracování fotografi í. 
S sebou si přineste fotografi e.
  Středa 28. 9. ZAVŘENO – STÁTNÍ 
SVÁTEK
 Čtvrtek 29. 9. 10 hod. Tvořílek
Kontaktní údaje – tel.: 732 343 379
Web: http://mc.slavicin.org/
e-mail: info@mc.slavicin.org

Ptáček team obhájil v Lipině prvenství 
V sobotu 6. srpna 2011 se v Lipině u Va-

lašských Klobouk konal již 4. ročník Me-
moriálu Františka Strnada v malé kopané.
Turnaje se zúčastnilo devět družstev, hrálo
se systémem „každý s každým“. Vítězem se
stal slavičínský Ptáček team, který obhájil
prvenství z loňského roku. Na druhém místě
se umístil tým s názvem Kapličkáři z Lipiny
a na třetím místě Pivní armáda z Bohuslavic
nad Vláří. Nejlepším střelcem byl vyhlášen
Petr Šoman z družstva Kapličkářů, ocenění
nejlepší brankař získal Stanislav Hošík z bo-
huslavické Pivní armády a nejstarším hrá-
čem byl vyhlášen Vlastimil Čech z Lipiny.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Aleně Gajdůškové, hejtmanovi
Zlínského kraje MVDr. Stanislavu Mišákovi
a předsedovi FC TVD Slavičín PaedDr. Petru
Navrátilovi, kteří nad akcí převzali záštitu,
ligovému fotbalistovi Tomáši Poláchovi,
který provedl na memoriálu slavnostní
výkop, dále lidem a institucím zajišťujícím
doprovodný program: Policii ČR, Valašsko-
kloboucké poliklinice, Ing. Lence Šomanové,
Ivu Dorňákovi, pilotům Přemyslu Rakovi
a Milanu Stružkovi a country skupině
Karavana. Děkuji generálnímu partnerovi
akce Ing. Rudolfu Fojtíkovi – majiteli fi rmy
CAMO a dalším partnerům: Restauraci U Ta-
lafy, fi rmám MK GAS, DOORS CZ, DOKO-
TEX-PLUS, MONA, Valašskoklobouckým
službám, Kuželkářskému klubu Slavičín,
Mysliveckému sdružení Jelenovská, Sboru
dobrovolných hasičů v Lipině, internetové-

mu rádiu Valaška, městu Valašské Klobouky 
a obci Křekov. 

Mé závěrečné poděkování patří starostovi 
města Slavičín Ing. Jaroslavu Končickému, 
který operativně zajistil zapůjčení stanu, 
rozhodčímu Vladimíru Fuskovi, Františku 
Ptáčkovi, Petru Liškovi a v neposlední řadě 
celému organizačnímu týmu, který se podílel 

na zdárném průběhu této ojedinělé sportovní 
a kulturně-společenské akce v Lipině.

Jubilejní pátý ročník Memoriálu Fran-
tiška Strnada, na který si Vás dovoluji už 
nyní co nejsrdečněji pozvat, se uskuteční 
4. srpna 2012.

Mgr. Aleš Ptáček, 
ředitel turnaje – hlavní pořadatel 

Vítězný tým společně s fotbalistou FC Tescoma Zlín Tomášem Poláchem, 
který provedl slavnostní výkop
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My, co nezapomínáme, jsme Vás pozvali, abyste vzpomněli…

Dne 13. srpna 2011 jsme uspořádali na víceúče-
lovém hřišti v Divnicích sportovní den. Odpoledne 
začalo nejdříve nohejbalovým turnajem, respektive 
jeho čtvrtým ročníkem. Počasí zpočátku nedávalo 
moc optimismu, nakonec se umoudřilo a bylo téměř 
ideální. Přihlášená účast týmů, od Slavičína přes Bo-
huslavice až po Vlachovice, slibovala kvalitní turnaj, 
což se v praxi potvrdilo. Zkrátka, zahráli si všichni 
dobře, a o to nám šlo. O první místo se nakonec utkaly 
týmy HOPA a Absinth. Počasí si ale nakonec stejně 
řeklo poslední slovo a průtrž mračen, která se spustila
ve třetím, rozhodujícím setu, nenechala na hráčích „nit 
suchou“. Chvílemi to na hřišti vypadalo jako vodní pólo. 
Nakonec se z turnajového vítězství radoval tým HOPA. 

Na uvedenou akci pak navázal II. ročník nočního 
turnaje v badmintonu. Ten byl koncipován pro všechny, 
a kdo chtěl, ten přišel, zahrál si a pobavil se. 

Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě spor-
tovního dne podíleli, i městu Slavičín za poskytnutí 
grantu. Organizátoři

kurtů, Kuželkářskému 
klubu Slavičín za vy-
tvoření zázemí na ku-
želně a její pronájem, 
restauraci Zámek za 
zajištění mobilních stolů 
a židlí. V neposlední řadě 
patří velký dík panu 
Mgr. Aleši Ptáčkovi, kte-
rý již tradičně celou akci 
profesionálně ozvučil 
a moderoval bez nároku 
na honorář! 

Osmý ročník memoriálu je již minulostí,
ať žije ročník devátý, na který jste již nyní
co nejsrdečněji zváni! 

Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

KURZY ANGLIČTINY
Mgr. Markéta Bačová
 Kurzy angličtiny na DDM ve Slavičíně
 Začátek kurzů v září nebo říjnu 2011
 Rozsah kurzu je 60 vyučovacích hodin
 Od loňska budou pokračovat kurzy 
pro mírně pokročilé a pokročilé, při do-
statečném počtu zájemců budou otevřeny 
kurzy i pro jiné úrovně
Kontakt: tel. 606 627 263, 777 091 435
e-mail: marketa.bacova@centrum.cz

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
Mgr. Marie Ťulpová
Nabízí ve školním roce 2011/2012 
ve Slavičíně
 pro začátečníky
 pro pokročilé
 pro mírně pokročilé
 německá konverzace
 fi remní kurzy
 příprava na maturitní zkoušky, státní 
jazykové zkoušky
Přihlášky a bližší informace na 
tel.: 605 706 344.

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střech

Kommpletnní sorttiment hnojiiiv,, 
krmné smměsi pro drůůbež, ptactvvo a hlo-

ddavce, obilooviny, šroty. 
Žací sttruny, herbiicidy, insektiiiccidy

Zahrádkářské potřeby
Horní náměstí – Slavičín

Kvalitnní krmmiva, ssalámy, konzzzerrvy,
paštiky, ssušené pamllsky pro psy a kočky

008:00-112:00//13:30-17:00
Tel.: 603 212 510

L. Výducha 8875, Slavvičín
tel.: 737515307, 5767776094

e-mail: rd.klub@cenntrumm.cz
web: wwww.rddklub.cz

Nabbízííme: ssquash, fi tness, Spindoor, maasážee, sauna,
whirlpoool, ssolárium, Rolletic

Od října staartuje 2. ročník squashové lligy. VVíce info 
a přřihláášky na webových stránkách aa e-maailu..

Sportovní den v Divnicích

Tak přesně v tomto duchu se nesl v so-
botu 23. 7. 2011 již osmý ročník Memoriálu
Jožky Hrnčiříka, který proběhl v zámec-
kém parku ve Slavičíně. Vzpomínkové
akce se zúčastnilo rekordních osmnáct 
tříčlenných družstev, které spolu změřily
síly jak v nohejbalu, tak v kuželkách. 

V nohejbalu se na třetím místě umístilo
družstvo s názvem Kaguno, na místě dru-
hém to byl Kovos a putovní pohár za první
místo si vybojoval tým Hopa. V kuželkách
se na místě třetím umístil Ptáček-team „A“,
na místě druhém Ptáček-team „B“ a pohár
za první místo si odnesli Pošťáci. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu Slavičín, které zajistilo trofeje pro
vítěze, oddílu volejbalistů za zapůjčení

Měěstské infocentrum Slavičínn nabízí 
v ppředdproodeji vstupenky na konccert skuppiny

OLYMPIC 
Valašské Klobouky 22. říjen 2011, 

cena 299 Kč

Placená inzerce
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3. 9. 14.000 Horákovva vila –– Sokolovna
JAK TO DĚLAALI NAŠI STAŘŘÍČCI
lidové tradicee – řemeslla, tanečční a hudební 
soubory
23. a 24. 99. 20.00 aa 23.00 Sokolovna
PSÍ HŘBITOVV – divaddlo, SemmTamFór

VÝSTAVY
Městské innfocentruum
CESTOPISNÉÉ OBRÁZZKY ZE ŠŠVÝCARSKA 
– Jiří Hájek, KKateřina SSochováá, Petr Socha 
(do 29. 9. 20111)
Galerie Jassmín
MONT BLANNC 
makro fotografi e MUDDr. Štefaana Horáka
(do 29. 9. 20111) 

PŘIPRAVUJEME
11. 10. 15.00 Sokollovna
BESEDA PROO DŮCHOODCE
- posezení s hhudební skupinoou Fanynka, 
připravuje Koomise pro občanskké záležitosti 
města Slavičíín. Vstup zdarmaa.

KKallendddářee, ppoozváánnkyy

SemTamFór připravuje premiéru Přesně v polovině srpna se ansámbl 
SemTamFóru vrátil z dalšího ročníku 
Jiráskova Hronova. Účastí čtrnácti osob 
se opětovně zařadil mezi největší výpravy 
a stal se nepřehlédnutelnou součástí tohoto 
divadelního svátku. 

Členové slavičínského SemTamFóru 
obsadili většinu vzdělávacích seminářů, 
kde si rozšiřovali znalosti z oblastí režie, 
dramaturgie, light designu, herectví i žong-
lování. Během celého festivalu také pravi-
delně přispívali do festivalového zpravodaje 
a festivalové televize.

Nyní je však divadlo zpět a nově získané 
dovednosti zúročí hned při první premiéře 
nové sezóny. Ta se uskuteční 10. září a touto 
inscenací je hororová komedie Psí hřbitov. 

Vzhledem k tomu, že horor je žánr, při 
kterém se musí divák příjemně bát, počet 
míst na jednotlivá představení je omezen.

Proto doporučujeme všem divákům, 
kteří budou chtít Psí hřbitov zhlédnout, 
aby si vstupenky koupili ve slavičínském 
infocentru, nebo na webu divadla www.
semtamfor.cz. Plánovaná představení jsou 
ve slavičínské Sokolovně 23. a 24. září, vždy 
ve 20 hodin a ve 23 hodin. 

Těšíme se na setkání v divadle.
Divadlo SemTamFór

Divadlo SemTamFór
zve všechny příznivce
na hororovou komedii 

Barbory Vaculové

PSÍ HŘBITOV 
s podtitulem „Slečno, Vy máte krásného 

pejska, můžu si Vás pohladit?“

Sokolovna 23. a 24. září
vždy od 20 hodin a 23 hodin

Představení je omezeno počtem diváků!
Zajistěte si místa na představení a vyu-

žijte předprodej ve slavičínském infocen-
tru a na www.semtamfor.cz

Nebojte se přijít se bát do divadla.

Navštiivte mmuzzeum 
v Armmy paarkuu 

Od 1. kvěětna 20110 je vv kasárnách 
Army parku Slavičín otevřena expozice 
pod názvem Speciální výroba na Valaš-
sku. Výstavaa obsahujje výřezzy z historie 
strojíren a ukkázky vojenskéhho materiálu, 
který se vyrááběl v míístních zbrojovkách 
jako Zbrojovkka Vsetínn, Vlársské strojírny 
Slavičín, Vojeenský výzzkumnýý ústav ve Sla-
vičíně, Zevetaa Bojkovice, Českká zbrojovka 
Uherský Brodd.
Otevírací doba: 

V srpnu a vv září kažždou sobbotu a neděli
v 10, 12, 14, 16 hodin pprohlíddky s průvod-
cem. (Pozor: 226. 8. – 228. 8. zaavřeno) 

Příspěvekk na chood muzzea: dospělí 
40 Kč, mládežž do 18 leet 30 Kč, děti do 5 let 
zdarma. Rodiiny 100 KKč. 

Srdeččně zve kkolektiv Army parku

Dne 17. září 2011 uspořádá SK Slavičín,
oddíl stolního tenisu, jubilejní 40. ročník 
turnaje mužů a mládeže.

Turnaj má velikou tradici a každoročně
zahajuje novou stolně-tenisovou sezónu.

Začátek turnaje je v 9 hodin, očekávaná 
fi nále v jednotlivých kategoriích se budou 
hrát kolem 18. hodiny. Hraje se ve sportovní 
hale SK Slavičín a očekává se účast 80 hráčů 
z Česka a Slovenska.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží
hodnotné věcné ceny, za které pořadatelé
děkují místním sponzorům. Výsledky budou 
zveřejněny ve Zlínském deníku, na interne-
tových stránkách SK Slavičín a v říjnovém 
čísle Slavičínského zpravodaje.

Jaroslav Kučera

Na turnaj ve stolním
tenisu už počtyřicáté

Kuželkářský klub Slavičín
zve vvšechnny bývalé 

a součaasné kuželkkáře a kuželkkkáářky
nna přátelskéé posezení,

kterré probběhnee v rámci osllavv

500 LETT ZAALOŽENNNÍÍ 
KUUŽELLKÁÁŘSKÉHOOOO 

SPORRTU VE SLAVIČČČÍÍNĚ
v sobotu 10. 9. 2011 od 14 hodin

v kuuželně v zámmeckém parkkkuu.

Turistický oddíl SK Slavičín
Vás zve na 35. ročník

Pochodu slováckými
vinohrady 

8. 10. 2011
Trasy vedou rovinatým terénem
po polních a lesních cestách,

mezi vinohrady a sklepy slováckých obcí.
Koná se za každého počasí.
Délka tras je 9, 17 a 25 km.

Start v železniční stanici Rohatec, 
cíl všech tras v železniční zastávce Mutěnice.

Odjezd autobusu v sobotu 8. října v 6.30 
hodin od obchodu na sídlišti Malé Pole a od 

autobusové zastávky U Radnice.

Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímá 
pan Fr. Kovařík, Okružní 597,

tel.: 604 658 797, 731 980 985.
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Knihovna v novém 

 pondělí 12. – 8.30
 školní představení pro SOŠ

HABERMANNŮV MLÝN
Historické válečné drama založené

na skutečných událostech.
 neděle 18. – 15.00 bijásek

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Belgický animovaný fi lm v českém znění.

88 min. „Když máš kámoše, je možné úplně 
všechno!” Sammy, malá mořská želvička, 
se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži
v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda, už za-
žívá dobrodružství. Poznává malou Shelly,
lásku svého života, kterou v zápětí ztrácí.íc . 
Rozhodne se cestovat napříč oceány a ny a než 
se vrátí zpátky na pláž, kde se naronarodil, čelí
mnohým nebezpečím, nástrahtrahám a pořád 
s jedním cílem – najít Sít Shelly. Na cestě 
ho doprovází kamarámarád Ray a spolu jsou 
nestrannými pozopozorovateli koloběhu života 
a zásahů lidí didí do životního prostředí. Bojoval
s piraňamaňami, unikl orlovi a objevil novou ta-
jemnemnou chodbu. Až jednoho dne, po všech 

těchto dobrodružstvích Sammy opět potkává 
Shelly. Ona na něj taky nezapomněla... Režie: 
Ben Stassen. Hrají: Kryštof Hádek, Vladimír mír
Brabec, Jiří Racek, Ota Jirák, Simona StašoStašová. 
Vstupné 30 + 1 Kč. 
 neděle 18. – 20.00 fi lmový klvý ý klub

UŽÍVEJ SI, CO TO JDEDE
Romantická komedimedie USA, 20099, 888  min. 

Režie: Woody AlleAllen. Výstřední Newyorrčačan 
Boris Yellnikonikooffff (Larry David) odkládá živott 
vyšší společenské třídy k ledu, aby se mohl společenské é třtřídy k ledu, aby se mohl
oddávat svobodnějšímu životu. Nejraději však ddávat svobodnějšímu užiživotu. Nejraději vš
svou nekompromisní kritikou čehokoli a ko-svou nekompromisní kritikokou u čehokol

ele, studentyhokoli krmí své kavárenské přáteelele
i samotné divá-šachu, obyčejné kolemjdoucí i sa

mikoli konvencemi kyky. OdO mítá se řídit jakýmik
m je: užívej si, co to jde. a jeho ž živivotním krédem je

ou náhod potká s mladou A tak, když ž sese shodou n
(Evan Rachel Wood), obrátí dívkou Melody (E(Ev

vůj život naruby. A nejen sobě…znovu celý svůj
Boris, naivní Melody, její sexy matka Stárnoucí Bo a a 

ý otec procházejí postupně očistnoua upjatý o ou ou
arzí, v nichž se zbavují všech předsudkatarzí udků ud

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
o „šťastném životě“. Hrají: Larry DavidHrají: Larry Davidd, id
Evan Rachel Wood, Patricia Clarkson, Ed, Patricia Clarkson,  Ed , E
Begley Jr., Henry Cavill, Olek Krupa, Jry y CaCaC viv ll, Olek Krupa Jessi- Je
ca Hecht, Michael McKean, YolondaMichael McMcKeKeK ana , Yolo da Ross, da
Marcia DeBonis, Christopher Evania DeBonis, Christoppheheherr E an Welch, an
Nicole Patrick. Vstupné: členovéNicole Patrick. Vstupné: čl vé FK 20 + vé
1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. Do 12 let1 Kč, ostatní 70 + 1 Kč. D et nevhodný. let

Bližší na /www.mesthttp://ww sto-slavicin.cz/sto

sobota 17. –– 20.00 – 
FILMOVÉ TÉ TOULKY EVROPOU – VELKÁ É T
BRITÁNINIE 1NI
To nejljlepší z britského fi lmu – DiDiDigigigitátát lnlníejle
fi lmovová projekce pro účastníky projektuov
Vstustup zdarma. Názvy jednotlivých titulů stu
bubudou uvedeny na http://dokinavsobotu.bu
slavicin.org/, kde se můžete zúčastnit hla-
sování o výběru a
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-
centrum/mestske-kino/sobotni-film-a-
skola/ 

„Kdy už se knihovna přestěhuje“ a „…má
konečně šanci získat nové prostory?“ – tyto
a jim podobné dotazy jsme v knihovně slýchali
od klientů již několik let zpětně. Zprvu byly
naše odpovědi neurčité a tak trochu mlhavé –
„…snad již brzy, nevíme ještě přesně“. Až při
koupi Horákovy vily městem Slavičín v roce
2005 se záměrem, že jedním ze stálých nájem-
níků by mohla být právě městská knihovna,
začaly mít naše odpovědi stále reálnější
kontury a konkrétnější podobu. 

Následovaly roky nabité prací na sta-
vebním i dotačním projektu budoucího
multifunkčního kulturního centra, na jehož
přípravách se podílelo vedení města, jeho
investiční oddělení i pracoviště stávající
knihovny. Dlouholetý sen se stal skutečností,
když nám starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický v září roku 2010 oznámil, že žádost 
o dotaci z Evropské unie na rekonstrukci
celého objektu vyšla z konkurenčního boje
s ostatními projekty vítězně. Což je nesporně
i jeho zásluha. Tím pádem knihovna získá už
s neotřesitelnou jistotou nové důstojné sídlo
pro svou existenci. Následovala vlna nadšení,
nejprve na našem knihovnickém pracovišti,
které ač jsme se snažili vylepšovat sebevíc,
přesto již dávno přestalo vyhovovat z hlediska
prostoru, vybavení a funkčnosti. Radostná
zvěst se rychlostí blesku šířila i mezi občany,
zejména mezi těmi, pro něž kniha a četba
patří k neodmyslitelným životním hodnotám.

Spolu s euforií však bylo potřebné vrátit se
„zpátky na zem“, do reality všedních dnů, a za-
čít zprvu promýšlet a poté postupně realizovat 
stěhování takřka 35 000 knižních svazků. Vi-
dina náročné perspektivy nám na optimismu

nepřidala, avšak reálný cíl v podobě moder-
ních knihovnických prostor byl obrovským
hnacím i motivačním motorem této práce.
Velmi napomohla i psychická podpora a slova
povzbuzení téměř od všech občanů města,
jimž neunikl náš hon za banánovými krabice-
mi po všech místních prodejnách. Pomocnou
ruku při stěhovacích aktivitách nabízeli stálí
čtenáři a hlavně ředitelé všech místních škol
neváhali uvolnit žáky a studenty z výuky.
Nakonec bylo využito pomoci studentů
Gymnázia Jana Pivečky při převážení celého
fondu do Horákovy vily, kteří takto zjistili, že
knihy mohou být těžké nejen co do obsahu.
Jak studentům gymnázia za náročnou fy-
zickou práci, tak i jeho řediteli Mgr. Josefu
Maryášovi patří za ochotu přispět ke vzniku
nové knihovny alespoň na těchto řádcích
naše velké poděkování. Po těchto složitých
peripetiích následova-
lo v červenci třídění, 
stavění knižního fondu 
a zvelebování již takřka 
vybaveného interiéru. 

Listy kalendáře se
díky hektickým pracov-
ním činnostem začaly 
otáčet závratnou rych-
lostí, až se zastavily 
na datu 1. srpna 2011
– v den slavnostního 
otevření vytouženého 
kulturního i knižního 
centra. Den to byl pro 
mnohé jako každý jiný, 
jen poněkud deštivější 
a nevlídnější, než bývá 
v létě zvykem. Pro znač-
nou část veřejnosti však
byl dnem svátečním, 

který Slavičanům otevřel nádherné starožitné 
dveře Horákovy vily dokořán a odhalil její 
rekonstruované prostory v celé kráse a ar-
chitektonické dokonalosti. Ohromení, úžas, 
překvapení, obdiv – celá tato škála emocí byla 
patrná na tvářích návštěvníků při prohlídce
vily. Nicméně všechny sjednotila jedna zá-
sadní emoce – radost z naplnění dlouholeté
vize, kterou společně s občany sdílelo vedení 
města i my, knihovnice. Toho dne také padla 
spousta superlativů a pochvalných slov na ad-
resu zbudování nové kulturní dominanty 
města, jež zazněly jak v ofi ciálních projevech 
starosty města Ing. Končického, statutárního 
náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora 
Lukáše a ředitelky Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně PhDr. Zdeny Friedlové, tak 
i neformálně z úst mnoha přítomných.

Pokračování na str. 10
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Dokončení ze strany 9
y j p ypVšechny zaujalo i poutavé vyprávění

Ing. Miroslava Kadlece o lékařské tradici
rodiny Horákovy, která dříve vilu vlastnila
a měla nemalé zásluhy na společenském
dění ve městě. Jeho přednáška podala svě-
dectví o tom, že Horákova vila je domem
s neobyčejnou historií a neopakovatelnou
atmosférou, jež bude tím nejlepším azylem
pro milovníky literatury a kulturních aktivit 
vůbec. Příběh rodiny Horákovy je zároveň
inspirací pro tvrzení, že naše přítomnost by
nemohla vzniknout bez pevných a hlubokých
kořenů minulosti. 

Na této fi lozofi i hodlá stavět také nová
městská knihovna. Zařízená dle moderních 
trendů, vybavená nejnovější počítačovou tech-
nikou, poskytující své služby všem zdejším
obyvatelům, institucím i celému okolnímu
regionu bez komunikačních a prostorových
bariér. Přitom chce dál zůstat tou starosvětsky
útulnou literární oázou ještě z dob zámeckých
či z těch nedávných „na hasičárně“, z níž
vane duch vlídnosti, přívětivosti a zájmu
uspokojit literární potřeby všech zákaznic-
kých kategorií. 

Milí občané, závěrem přijměte srdečné 
pozvání k návštěvě nových prostor knihov-
ny i všech budoucích akcí v Horákově vile.
Těšíme se, že vzájemným setkáváním budete
společně s námi vytvářet nové dějiny čtenář-
ství a společenského života u nás ve Slavičíně.

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

- 8. září 15.00 hodin
MALUJEME A ČTEME S NEZBEDNÍČKEM

Oblíbený knihovnický skřítek tentokrát 
poprvé přivítá rodiče s předškoláčky v nové
knihovně a ukáže jim všechna její zákoutí.
Další program bude pokračovat v tradičním
duchu – dramatizací pohádky O zatoulaném
písmenku, soutěžením, hrami a výtvarnou 
dílnou. 

- od pátku 23. září do soboty 24. září
POHÁDKIÁDA VIII. aneb Jak se Hloupý 
Honza málem v pohádce stal panem králem

Na osmý ročník knihovnického happe-
ningu zve Městská knihovna a Dům dětí
a mládeže ve Slavičíně. 

Pro letošní „pohádkiádníky“ je připraven
kouzelný měšec plný pohádkových překvape-
ní v podobě soutěží, her, scének v knihovně
včetně pestrobarevného průvodu masek
městem a dobrodružného nocování v domě
dětí. Nebude chybět tradiční stezka odvahy
na zahradě DDM a za příznivého počasí
táborák s opékáním špekáčků. 

Sraz v 15 hodin u domu dětí, poté přesun
do knihovny. Občerstvení formou jednoduché

večeře, snídaně a pitného režimu. Účastnický
poplatek 30 Kč. 

Účast nahlaste předem osobně nebo tele-
fonicky v DDM (tel.: 577 341 921), případně
v knihovně (tel. 577 341 481). Zde obdržíte
přesné instrukce a přihlášku. Podrobnosti
i pozvánku s návratkou naleznete také
na www.knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl
Aktuální informace).

Na setkání s Vámi se těší pracovnice
Městské knihovny a Domu dětí a mládeže
ve Slavičíně!

Zveme Vás do nových 

Městská knihovna Slavičín se po prázd-
ninách těší na své čtenáře a uživatele 
v obvyklé půjčovní době:
Pro dospělé:
Pondělí:  7.30 – 12.00  12.30 – 15.00
Úterý:    12.30 – 17.00
Čtvrtek:  7.30 – 12.00  12.30 – 18.00
Pátek:   12.30 – 16.00
Pro děti do patnácti let:
Pondělí:   12.30 – 15.00
Úterý:   12.30 – 17.00
Pátek:   12.30 – 16.00
Kontaktní údaje
tel.: 577 341 481
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

prostor Horákovy vily


