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

ZÁŘÍ/2012 z p r a v o d a j

S L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
      Ročník XXXV

živé ukázky a ruční výroba:
dřevořezba 
kutí zemědělského nářadí
plstění vlny za sucha i mokra
předení na kolovrátku
výroba panenek z modrotisku
vázání podzimní vazby
ořez trnek

V případě nepříznivého počasí se pořad uskuteč-
ní v Sokolovně. Vstup volný.

Finanční spoluúčast: 
město Slavičín, Zlínský kraj 

Na konci loňského roku, přesně 3. 11. 2011,
byla v Nevšové zahájena jedna z investičně
nejnáročnější akcí posledních let – výstav-
ba kanalizace a čistírny odpadních vod. Cel-
ková výše nákladů, ať už přímých či vyvola-
ných, uznatelných či neuznatelných, se pohy-
buje na úrovni 40 mil. Kč. Na korunu přesné
číslo ještě neznáme, stavba ještě není u kon-
ce. Tuto stavbu bychom samozřejmě nemoh-
li realizovat bez dotace. Na projekt pod ná-
zvem „Nevšová – odkanalizování a čištění
odpadních vod“ jsme získali dotaci od Minis-
terstva zemědělství ČR ve výši 25 166 000 Kč
a od Zlínského kraje ve výši 3 871 000 Kč, tedy
více než 70 %.

Zhotovitelem stavby je společnost Vodo-
hospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o z Ve-
selí nad Moravou. Vlastní podíl města se tedy
bude pohybovat na úrovni 11 mil. Kč. Tato
částka je kryta úvěrem, který bude město
15 let splácet.

V oblasti odkanalizování a čištění komu-
nálních odpadních vod nám tak koncem le-
tošního roku – stavba má být ukončena 31. 10.
2012 – odpadne ze srdce jeden velký balvan
a u Nevšové si budeme moci říct, že máme
splněno. Slavičín a Hrádek byly již dříve od-
kanalizovány na ČOV Hrádek, Nevšová bude
mít vlastní ČOV. Zbývají nám Divnice, kde je
hotová projektová dokumentace i stavební
povolení. V Divnicích ale, jak jsme již dříve
ve zpravodaji uváděli, bude nutno ještě něja-

kou dobu počkat, až se objeví vhodný dotační
titul. Je to vhodné i s ohledem na výše uvede-
nou úvěrovou angažovanost města.

Jakákoliv stavba kanalizace a ČOV je sa-
mozřejmě nepopulární. Rozkope se „dědina“,
soukromé pozemky, lidi obtěžuje prach, blá-
to na komunikacích a těžká technika a všich-
ni budou navíc „odměněni“ tím, že pak bu-
dou platit stočné. Rozhodně to není jednodu-
ché, ale my děkujeme nevšovským občanům,
že nutnost čištění odpadních vod pochopili,
a stavbu se tak jistě podaří dotáhnout do zdár-
ného konce. O bližších podrobnostech připo-
jování na kanalizaci budou občané informo-
váni dopisem.

Chci poděkovat členům Osadnímu výboru
Nevšová za odvedený kus práce při realiza-
ci projektu odkanalizování a také za fi nanč-
ní prostředky, kterými věc podporuje. Zvlášt-
ní díky pak patří jeho neúnavnému členo-
vi Ing. Pavlovi Hrbáčkovi, jehož zkušenosti,
rady a pomocná ruka byly pro realizaci díla
neocenitelné. Práce ale ještě nekončí – čeká
nás dokončení díla, připojování jednotlivých
domů, výběrové řízení na provozovatele, zku-
šební provoz atd.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Akce je spolufi nancována z prostředků Minister-
stva zemědělství ČR. Akce je spolufi nancována
z prostředků Zlínského kraje. 

Stavba kanalizace v Nevšové se blíží do fi nále Školní rok 2012-2013
Všem pedagogůmm, studenntům, 

žákům i jeejich roddičům přřejeme 
v nastávajíccím škollním rocee mnoho 

praccovních úspěchůů. 

Oprava rozvodů elektřiny a tepla 

v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně

účinkují:
účastníci regionální soutěže Valašská trnečka
FS TRNEČKA ze Zlína
FS VRŠATEC z Dubnice nad Váhom SK
FS POLANČAN z Horního Lidče
Valašský soubor písní a tanců RUSAVA

z Bystřice pod Hostýnem
CM Slavičan 

ukázky:
model pěstitelské pálenice
vaření povidel a výroba zemákových placek 
ochutnávka sušených švestek
ukázka zemědělské techniky
výstava nádob, nářadí a náčiní z depozitu ře-
mesel Městského muzea ve Slavičíně

Při pravidelné či náhodné návštěvě kos-
tela ve Slavičíně je každému návštěvníkovi 
zřejmé, že se zub času podepsal na celé řadě 
součástí týkajících se jeho interiéru. Součas-
ně se na jeho stavu a vzhledu projevily díl-
čí zásahy, stavební úpravy a snahy o zlepše-
ní jeho vzhledu realizované v minulosti tak, 
jak byly k dispozici fi nanční prostředky, ze-
jména prostředky z darů farníků. 

Aby bylo možno provést rozsáhlejší zása-
hy, které vyžaduje aktuální stav kostela, a jsou 
v souladu s celkovou koncepcí jeho rekon-
strukce, snažili jsme se získat vždy možnosti 
fi nancování i z jiných zdrojů. Jedněmi z nej-
palčivějších prvků interiéru, které vyžadu-
jí okamžitou opravu, jsou rozvody elektřiny 
a vytápění. Předběžný odhad nákladů kom-
pletní opravy zněl na 1,2 mil. Kč. Bylo jas-
né, že při současně probíhající rekonstrukci 
střechy nebude možné tyto prostředky zajis-
tit z vlastních zdrojů farnosti.

V nedávné minulosti se nám podařilo jed-
nat o možnosti pomoci s paní senátorkou
Ing. Janou Juřenčákovou, která nám přislí-
bila maximální možnou pomoc. Po krátkém 
seznámení se s naším záměrem se nadchla 
pro jeho realizaci a předjednala možnost fi -
nancování z prostředků Ministerstva fi nancí. 
Velkou pomocí nám byly i průběžné konzul-
tace při přípravě žádosti o dotaci a formula-
ci dopisu zaslaného panu ministrovi. Její prá-
ce byla korunována schválením naší žádos-
ti s tím, že nám byla přidělena dotace v ma-
ximální možné výši 1 mil. Kč, kdy vlastní po-
díl žadatele na fi nancování projektu je 10 %.
V současné době probíhá doplnění podkla-
dů na základě požadavků poskytovatele do-
tace. V nejbližších týdnech tak budou zahá-
jeny práce na kompletní rekonstrukci rozvo-
dů elektřiny, osvětlení a rozvodů vytápění. 

Rád bych jménem svým i jménem farníků 
touto cestou poděkoval paní senátorce, která, 
jak je ostatně jejím zvykem, nelitovala i své-
ho osobního času a věnovala jej podpoře na-
šeho záměru. 

P. Mgr. Miroslav Strnad, farář

Zveme Vás na dožínkovou folklorní slavnost

Jak to dělali naši staříčci
aneb Měla babka trnku

- řemeslný jarmark s kulturním doprovodným programem
neděle 9. září 2012 od 14 do 17 hodin 

zahrada za Horákovou vilou ve Slavičíně
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k lepšímu, pro někoho k horšímu, ale tak je 
tomu většinou.

Připravuje se i nový zákon, který bude defi -
novat noční klid a bude jej lépe specifi kovat, 
než je tomu doposud. Je možné, že tento zá-
kon dá městům a obcím nějaké další pravo-
moci i co se týká nočního klidu. Denní i noč-
ní klid jsou tedy zřejmě oblastmi, ve kterých 
nás v následujících letech čekají legislativ-
ní změny. 

Ve společnosti Regionální centrum koo-
perace, a. s., kde je město akcionářem, do-
šlo k výměně členů představenstva. Jaký 
byl důvod této změny a co změna přinese?

Město Slavičín je akcionářem a vlastní 
62,4 % akcií společnosti Regionální centrum 
kooperace, a. s. (RCK, a. s.) a je tedy majo-
ritním vlastníkem této společnosti. Změnu 
ve výměně členů představenstva iniciova-
lo město Slavičín a hlavním důvodem k této 
změně bylo nedoporučení auditora schvá-
lit účetní závěrku za rok 2010, a tedy reálná 
obava o hospodaření společnosti. Dále jsme 
chtěli zlepšit komunikaci mezi městem Sla-
vičín jako akcionářem, vedením společnosti 
RCK, a. s. a společnostmi, které sídlí v areá-
lu. Na základě tohoto návrhu Zastupitelstva 
města Slavičín dozorčí rada společnosti RCK, 
a. s., na svém jednání dne 24. 5. 2012 odvo-
lala a jmenovala nové členy představenstva 
s účinností od 1. července 2012. Před zahá-
jením jednání dozorčí rady bylo do společ-
nosti doručeno písemné odstoupení jedno-
ho z členů představenstva a tehdejšího ředi-

Ptají se lidé…
Chtěl bych se zeptat, zda pro působ-

nost města existuje vyhláška nebo směr-
nice, která upravuje zajištění klidu před 
hlučnými pracemi o sobotách a nedělích.

V západní Evropě je běžné, že města vy-
dávají vyhlášky, které regulují činnosti vy-
tvářející hluk i v době mimo nočního klidu 
a zajišťují tak denní klid. Velmi důslední 
jsou např. v Německu, kde jsou třeba sta-
noveny hodiny, ve kterých hluk nesmíte vy-
tvářet. A dokonce ani zatloukat hřebíky. Po-
kud to porušíte, přijede policie, dostanete 
pokutu. Tam jsou velmi striktní.

V České republice se obdobné vyhlášky 
také již začínají objevovat a legislativa by 
je měla umožňovat. Město Slavičín v sou-
časné době takovou vyhlášku nepřipravu-
je, dosud jsme o tom neuvažovali. Nicmé-
ně se v této oblasti rozhlížíme a zjišťujeme, 
která města takovou vyhlášku mají schvá-
lenou a jaké jsou možnosti řešení ze stra-
ny legislativy. Můžeme se pak věcí zabývat 
a diskutovat jak s občany, tak na zastupi-
telstvu města, co by bylo vhodné a účelné 
a co ne. Zakázat činnosti produkující hluk 
např. v celou neděli nebo den klidu? Žád-
ná puštěná míchačka na stavbě rodinného 
domu nebo sekání trávy sekačkou na zahra-
dě za domem? Zvyklí jsme na to nebyli, roz-
hodně by to byla velká změna. Pro někoho 

tele pana Ing. Radomíra Bezděka. Novými 
členy představenstva jsou pan Josef Valčík, 
DiS, RNDr. Bc. Roman Kašpar, Radoslav 
Málek, členy představenstva zůstali paní 
Ing. Radomíra Holečková a pan Ing. Zde-
něk Šiška, který byl na jednání představen-
stva dne 1. 7. 2012 zvolen předsedou před-
stavenstva společnosti. 

V průběhu měsíce července došlo k pře-
dání společnosti ze strany bývalého vedení 
společnosti a představenstvo začalo prová-
dět ekonomickou analýzu stávajícího stavu. 

Bohužel v rámci analýzy se potvrdily oba-
vy města Slavičín, že je společnost zatížena 
nemalými dluhy, které částečně tvoří nevy-
placené mzdy dvou zaměstnanců za posled-
ních 11 měsíců, závazky vůči společnostem 
podílejících se na realizaci projektu CITAI, 
a objevují se i nové možné závazky, které 
ani nejsou vedeny v účetnictví. Nyní pro-
bíhá právní a ekonomický rozbor jednotli-
vých smluv. Na základě tohoto rozboru před-
stavenstvo zhodnotí kroky bývalého vede-
ní společnosti s možnými trestně-právními 
důsledky a zvolí strategii řízení společnosti 
s cílem společnost ekonomicky stabilizovat. 

O dalším směřování společnosti budeme 
průběžně informovat. V případě jakýchko-
liv dotazů je možné se obrátit na předse-
du představenstva pana Ing. Zdeňka Šiš-
ku, tel.: č. 773 339 932 nebo e-mailem 
zdenek.siska@seznam.cz. 

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

Skutečný důvod, proč uklízet exkrementy pro svých psech

V měsíci září bude zahájena realizace 
dvou projektů obnovy zeleně ve městě, a to 
v lokalitě zahrady u Základní školy Vlára 
a plochy u Sokolovny. Realizátorem akce 
bude na základě výběrového řízení fi rma 
Zábojník-contractors, s. r. o., celková cena 
zakázky revitalizace zeleně v těchto dvou lo-
kalitách dosahuje téměř částky 700 tis. Kč.

Jak již bylo dříve uvedeno ve zpravodaji, 
v první fázi bude probíhat kácení suchých, 
havarijních a neperspektivních stromů. Ze-
jména zásah v prostoru vedle Sokolovny 
bude dosti radikální, ale vzhledem k zdra-
votnímu stavu zeleně nezbytný, a přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti daného prostoru. 
Některé stromy budou zachovány a pouze 
ošetřeny. Na závěr proběhne výsadba no-
vých stromů, která do počtu stromů předčí 
počet odstraněných dřevin, takže můžeme 
konstatovat, že se bude více sázet než kácet. 

Bližší informace včetně projektové do-
kumentace naleznete na webových strán-
kách města v sekci aktuality.

Projekty revitalizace zeleně by měly být 
ukončeny v měsíci listopadu tohoto roku 
a jsou dotovány z Operačního programu ži-
votního prostředí ve výši 75 % ceny zakázky.  

Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Obracím se na všechny, kteří se svému
čtyřnohému miláčkovi skutečně věnují a do-
přávají mu pravidelný pohyb při vycházkách 
městem i okolím. Já sama se svými psy na-
chodím přibližně 10 km denně. A vždy, když 
se chystají očichávat pro ně velmi zajímavou 
hromádku exkrementů nějakého neznámého 
psího kolegy, mám celkem vztek, že se mnoh-
dy i poblíž odpadkového koše takováto hro-
mádka nachází. 

Důvodem, proč bychom měli po svých
psech opravdu pečlivě uklízet, není vyhláš-
ka města ani pravidelné články ve zpravodaji, 
ale skutečnost, že ohrožujeme vlastní zdraví, 
zdraví svých spoluobčanů a také svých psů, 
pokud tak nečiníme.

Cituji z knihy „Deník poradce“ Ing. Hany
Bláhové, detoxikační poradkyně:

„Klienti, kteří chovají psy, mívají statis-
ticky častěji parazitární nákazu než ostatní. 
V ČR jsou evidovány 2 miliony psů. Připočtě-
me ty neevidované. Jsme státem s nejvyšším 
počtem psů na počet obyvatel. Přitom jsme 
národem, který není zvyklý po svých čtyřno-
hých přátelích uklízet. Rozšlapané a větrem 
vířené psí výkaly pak dýcháme, naše děti si 
hrají ve znečištěných pískovištích.“

Všichni, kteří své psy pravidelně odčervu-
jeme, a to nejen na střevní parazity, ale i např. 
na vlasovce, to vlastně děláme zbytečně, po-

kud nebudeme po svých psech uklízet exkre-
menty. Cizí hromádka je pro každého psa za-
jímavá, je to jejich přirozené chování, ale také
potenciální zdroj nákazy parazity. O ohrože-
ní lidí ani nemluvě. 

Uklízejte, prosím, po svých psech, město 
bude čistější a my všichni relativně zdravější. 

Ilona Parýzková
+ smečka tří kníračů a dalmatina

Děkujeme tímto městu Slavičín a panu
starostovi za pomoc a ohleduplný přístup
při řešení problémů vzniklých v okolí na-
šeho domu. Ing. Miroslav Múdry 

a Ing. Marie Múdra, Slavičín

Zahájení realizace 
revitalizace zeleně ve městě

Poděkování

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svoz tříděného odpadu v měsíci září
plasty 17. 9.
papír a nápojové kartony 19. 9.
sklo 266. 9.
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Město Slavičín nabízí do pronájmu bez-
bariérový byt č. 12 v domě č. p. 836 ve Sla-
vičíně, na ulici Středová

Byt sestává z jednoho pokoje, předsí-
ně, koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu.

Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 54,23 m2.

Výše měsíčního nájemného činí 1 660 Kč.
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-

né vždy od 1. 7. každého roku, maximál-
ně o 20 % ročně, a míru infl ace stanovenou
ČSÚ, přičemž plocha sklepní kóje a balko-
nu bude do nájemného započítána jednou
polovinou.

Nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…).

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 14 v domě č. p. 390 ve Slavičíně, na uli-
ci K Hájenkám

Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepa.

Celková podlahová plocha bytu včetně
sklepa je 34,51 m2. 

Výše měsíčního nájemného činí 1 780 Kč.
Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-

né vždy od 1. 3. každého roku, maximálně
o 5 % ročně, a míru infl ace stanovenou ČSÚ.

Nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda, od-
pad...).

Způsob vytápění – z CZT kotelny K 3
Malé Pole, prostřednictvím domovní pře-
dávací stanice umístěné v domě č. p. 390 

Způsob vytápění – z domovní kotelny
Podmínky podání žádosti

Žádost o nájem bytu může podat zletilý
občan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zříze-
ným organizacím a obchodním společnostem
založeným 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):
jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování, te-
lefon, popř. e-mail žadatele. 
žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-

Podmínky podání žádosti
Žádost o nájem bytu může podat zletilý

občan ČR, který je způsobilý k právním úko-
nům a nemá vůči městu Slavičín, jím zříze-
ným organizacím a obchodním společnostem
založeným 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 pro-
dlení s úhradou za nájemné a služby spoje-
né 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, te-
lefon, popř. e-mail žadatele

hlášky 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

Nabídky budou přijímány do 30. 9. 2012 
osobně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo
při výběru nabídky upřednostnit žadate-
le, který má trvalé bydliště na území měs-
ta Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo 
na tel. č. 577 341 041.

 žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-
hlášky rovněž údaje druhého manžela a po-
čet dětí
typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
 zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 30. 9. 2012
osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavi-
čín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, 
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo
při výběru nabídky upřednostnit žadate-
le, který má trvalé bydliště na území měs-
ta Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo 
na tel. 577 341 041.

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 0

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1

Označení vozidel přepravujících osobu
těžce zdravotně postiženou „O1“ (piktogram
na modrém podkladě s osobou na vozíku),
které bylo vydáno majitelům průkazu mimo-
řádných výhod ZTP nebo ZTP/P a umožňu-
je parkování na vyhrazených místech pro
invalidy, má platnost do konce roku 2012.

V případě, že bylo k průkazu mimořád-
ných výhod vydáno zvláštní označení „O1“,
je možné toto využívat do ukončení doby
platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdé-

Výměna zvláštního značení vozidel „O1“ za mezinárodní parkovací průkaz „O7“ 
označující vozidla přepravující těžce zdravotně postiženou osobu

le však do 31. 12. 2012 (konec platnosti ozna-
čení „O1“).

Výměnu stávajícího označení „O1“ za me-
zinárodní parkovací průkaz označující vozi-
dlo přepravující osobu těžce zdravotně po-
stiženou „O7“ provádí odbor sociální, MěÚ
Luhačovice, nám. 28. října 543, 2. poschodí,
dveře č. 201, budova naproti pošty.
K výměně je třeba doložit:
aktuální barevnou fotografi i o rozměru
35x45 mm 

předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P 
při výměně nutno odevzdat stávající 
označení „O1“

Odbor sociální, MěÚ Luhačovice

označení „O1“ - označení „O7“

Základní škola Slavičín-Vlára

ZŠŠ Vllára ppřřřipraveenaa
Po dvou měsících prázdnin se opět ote-

vřou „brány“ všech budov školy. Školní jídel-
na Základní školy Vlára je v provozu dokon-
ce od 20. srpna. Nový školní rok 2012/2013
zahájí učitelé se svými žáky v pondělí 3. září
2012 v 7.45 hodin. Žáky 5. – 9. ročníku uvíta-
jí třídní učitelé ve svých učebnách v hlavní
budově školy. Upozorňujeme žáky 8. a 9. roč-

níku, aby si nezapomněli klíče od svých skří-
něk. 

Děti 1. – 4. ročníku se první školní den
shromáždí před budovou I. stupně. Následně
si je paní učitelky odvedou do svých tříd. Prv-
ňáčci si s sebou přinesou přezůvky a aktovku.

Upozorňuji rodiče prvňáčků, že již v ten-
to den budou mít možnost zajistit svým dě-
tem přihlášení do školní družiny a ke stra-
vování ve školní jídelně. Seznamy žáků tříd
1. a 6. ročníku jsou zveřejněny na webových

stránkách školy a vyvěšeny na dveřích bu-
dov I. a II. stupně. Během celého roku mů-
žete sledovat aktuální dění ve škole pro-
střednictvím webových stránek naší školy 
(www.zsslavicin.cz). 

V novém školním roce přeji všem žákům 
spoustu úspěchů, nových poznatků, zážit-
ků a kamarádů. Přeji si, abychom společně
překonávali všechny překážky, které se vy-
skytnou a dosáhli svých cílů. Rodičům pak 
přeji hodně optimismu a trpělivosti se svý-
mi dětmi a především dobrou spolupráci 
s naší školou.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
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Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

ZUŠ Slavičín získala nové učebny 

Zahájení školního roku 2012/2013 začne
3. září 2012 v 7.40 hodin na gymnáziu v kme-
nových učebnách. 

V budově SOŠ bude nový školní rok za-
hájen pro vyšší ročníky a PO-1A v 7.50 ve
třídách a pro třídy prvního ročníku v 8.15
v jídelně. 

V novém školním roce budou k dispozi-
ci dvě nové učebny – první vznikla v budo-
vě gymnázia s pomocí vybraných příspěvků
od rodičů žáků gymnázia a je vybavena no-
vým nábytkem a interaktivní tabulí. Druhá
učebna, která je v budově SOŠ, je vybavena
multimediálním zařízením.

Všem žákům a zaměstnancům přejeme
v následujícím školním roce mnoho úspěchů.

Taanečční 2001112
Výuka kurzu bude probíhat v Sokolovně

Slavičín pod vedením tanečního mistra Ale-
še Mědílka ze Zlína, a to od začátku měsíce
října – termín bude upřesněn. Hodiny pro-
bíhají od října vždy v pondělí od 16 hodin.
Kurzy jsou tímto nabízeny i široké veřejnos-
ti do věku 25 let.

Více informací se dozvíte na gymnáziu.
Bc. Marie Stejskalová

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Zaaháájení šškkkolníhoo rookuu 20112///2013

Nový školní rok bude na ZŠ Malé Pole
zahájen 3. září 2012 v 8 hodin. Žáci nastu-
pující do prvního ročníku si přinesou s se-
bou přezůvky a aktovky. Budoucí prvňáč-
ky si spolu s jejich rodiči vyzvednou před
budovou školy třídní učitelky. Děti jsou roz-
děleny do tříd podle seznamů umístěných
na dveřích školní budovy nebo na webových

Nejkrásnější období roku pro děti – prázd-
niny, je již minulostí. Nastoupilo září a s ním
spjaté zahájení nového školního roku.

Školní rok DDM je tak trochu jiný. Ne-
končí červnem, ale srpnem, protože v létě
probíhají letní aktivity pro děti, a to v podo-
bě 10denního stálého tábora a několika tábo-
rů příměstských.

24. srpna skončily tyto aktivity DDM s tím,
že součet všech dětí na těchto byl 108.

Co přinese nový školní rok? Přinese něko-
lik nových zájmových kroužků, například Ma-
žoretky pro prvňačky, případně pro děvčátka
posledního ročníku mateřské školy, Country

tance, Moderní tance pro děvčátka 1. stup-
ně ZŠ, Moderní tance pro děvčata 2. stupně 
ZŠ, Keramiku.

V novém školním roce budeme chtít pro-
hloubit integraci směrem k handicapovaným 
dětem a mládeži, a to jak v oblasti pravidelné, 
tak i v oblasti nepravidelné činnosti.

Jaká bude přesná skladba zájmových
kroužků a kurzů DDM Slavičín v novém škol-
ním roce, to se dozvíte z Nabídkových listů 
DDM Slavičín, které budou zájemcům k dis-
pozici počínaje 11. zářím 2012.

Zdenka Odehnalová
DDM Slavičín

ZŠ Malé Pole

Loňské prázdniny byly pro naši školu
ve znamení velkých stavebních úprav. Ne-
vyhovující stav krovů a půdního prosto-
ru školy vedl k dlouho plánované rekon-
strukci střechy, kterou fi nančně zajistilo,
jako vlastník budovy, město Slavičín. Na tyto
prázdninové práce pak navázala v lednu
2012 další stavební etapa a fi rma AG Sta-
ving během několika měsíců zrealizovala 
ve škole půdní vestavbu, díky které vznik-
ly ZUŠ Slavičín nové prostory pro výuku. 

Od nového školního roku bude větší
místnost sloužit jako víceúčelový prostor,
zaměřený především na výuku pro pěvecké
sbory a školní orchestry, ale bude možnost 

zde připravovat i větší hudební a výtvarné 
projekty. Zároveň plánujeme využít nové
prostory jako koncertní sál, a také žáci
výtvarného oboru se zde budou pravidelně 
prezentovat výstavami svých prací.

Menší třída bude užívána pro individu-
ální a souborovou výuku hudebního oboru. 

Za všechny žáky školy i pedagogický
sbor děkuji městu Slavičín, vlastníku budo-
vy školy a investorovi akce, za realizaci toho-
to projektu, který škole přinesl nové a lepší
podmínky k rozvoji uměleckého vzdělává-
ní v našem městě.

Jana Jakúbková,
ředitelka školy

Ta tam je doba prázdnin a dovolených 
a nám nezbývá, než vzpomínat na hezké zá-
žitky z cest a těšit se na další v příštím roce. 
Prázdninové období bude pro nás v knihovně 
navždy dobou nostalgického vzpomínání, a to 
na letní měsíce uplynulého roku 2011. Tehdy 
se dokončením rekonstrukce Horákovy vily 
započala nová etapa knihovnictví ve městě.
Zahájení provozu v nové knihovně už od za-
čátku loňského června předcházelo množ-
ství prací a příprav, aby v první srpnový den 
„D“ byla hodna obdivu celé místní veřejnos-
ti. Tento záměr se podařilo úspěšně naplnit.
Knihovna v prvních měsících svého fungová-
ní uvítala tisíce návštěvníků nejen z řad oby-
vatel, ale i občanů ze vzdálenějších končin, 
zejména slavičínských rodáků. 

Ihned po svém otevření knihovna po vzoru 
„první dámy“ elegantně vplula do role vlídné 
hostitelky, která vítá své hosty s úctou a ocho-
tou vyhovět jejich přáním. Nejen však zájem-
ci o literaturu zde našli svůj stálý azyl. Spo-
lečná vize představitelů města a nás knihov-
nic – vytvořit z vily multifunkční kulturní 
centrum – začala z jemných kontur postupně 
nabývat pevných obrysů. Mít svou stálou zá-
kladnu pod střechou knihovny s radostí při-
vítaly mnohé ze slavičínských spolků a zá-
jmových organizací. Těm nyní knihovna vy-
tváří potřebné zázemí, optimálně koordinu-
je jejich činnost a úzce s nimi spolupracu-
je co do pořádání akcí. Namátkou z nich lze 
jmenovat sérii zábavných odpoledních po-
řadů Knihovna jede, pohádku veze! a Hádej, 
hadači! pro sdružení handicapovaných dětí
Přátelé z lásky, besedy z oblasti rodičovské-
ho poradenství ve spolupráci se zdejším Ma-
teřským centrem, cyklus regionálních zvy-
koslovných besed pro seniorské kluby s te-
matikou života našich valašských předků aj. 
Za zmínku stojí fakt, že do těchto akcí pro se-
niory se letos prvně svým hudebně recitač-
ním pásmem zapojili i žáci Základní školy
Malé Pole, kteří pod vedením pedagogů pří-
jemně zpestřili program knihovny a divákům 
navodili více než dobrou náladu. Také galerie 
ve druhém podlaží Horákovy vily si vyslouži-
la zájem vystavovatelů. V minulém roce ji po-
prvé vyzdobila díla místních umělců – por-
tréty Romů a výjevy z jejich života akademic-
kého malíře Jaroslava Jeřábka a monumen-
tální sochařská tvorba MgA. Jaroslava Jeřáb-
ka mladšího. Z dalších výstav, které potěšily 
oko nejednoho návštěvníka, to byly fotogra-
fi e Ing. Vojtěcha Malíka – Květena Slavičín-
ska, výstava výtvarných prací žáků ZŠ Malé 
Pole či putovní výstava sítě mateřských cen-
ter Zlínského kraje.

Nové prostory knihovny však nejsou ori-
entovány jednostranně, pouze na spolkovou 
činnost. Jejich využití je mnohovrstevné a brá-
na knihovny je otevřená i pro nečtenářskou, 
leč kulturně žijící obec. Všichni, kdo kupří-
kladu zatoužili po setkání se známou osob-
ností, mohli během roční existence knihov-

stránkách školy. Během dopoledne mohou
rodiče přihlašovat děti do školní družiny
i ke stravování ve školní jídelně.

Žáci 2. – 5. ročníku se shromáždí
ve svých třídách. Taktéž se mohou přihlašo-
vat do školní družiny a zakoupit si straven-
ky. Na tento den mají děti již oběd zajištěn.

Všem žákům přejeme zdárné vykročení
do nového školního roku 2012/2013, dob-
ré kamarády, hodně úspěchů, zážitků a za-
jímavých poznatků, aby na tento školní rok 
měli jen příjemné vzpomínky.

Za pedagogický sbor ZŠ Malé Pole
Mgr. Dana Sláčíková

Knihovna po roce 
působení v novém
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Putovní pohár Memoriálu Jožky Hrnčiříka putuje do Bylnice!

ny v novém požádat o autogram například
kulturního publicistu Dr. Ivo Šmoldase, me-
diálně známého podnikatele Tomio Okamu-
ru, herce a cimrmanologa Miloně Čepelku,
spisovatele Josefa Pepsona Snětivého, rene-
sančního umělce Josefa Fouska, regionální-
ho autora Radomila Koppa, přír odovědce
RNDr. Mojmíra Vlašína a jiné.

O tom, že knihovna nepodstrojuje „lahůd-
ky“ jen dospělým, svědčí řada besed, knihov-
nických lekcí, projektů (Kniha pro prvňáčka)
a dalších programů, uspořádaných pro všech-
ny typy místních škol. Proběhla zde pravidel-
ná literární setkání pro rodiče s předškoláč-

ky – Hrátky na pohádky s Nezbedníčkem, ko-
naly se další ročníky dětmi oblíbené Pohádki-
ády a Literárně historických toulek. Knihovna
si také dala za cíl zprostředkovat stejně jako
dospělé populaci, tak i mládeži alespoň jed-
no setkání ročně se známým tvůrcem dětské
literatury. Letos do knihovny přijala pozvání
paní Iva Procházková, na jejíž autogram si
po skvělém vystoupení trpělivě vystáli frontu
všichni páťáci z obou zdejších základních škol.

Snahou tohoto článku rozhodně není una-
vit čtenáře nekonečným výčtem knihovnic-
kých aktivit. Jde víceméně o zpětné ohléd-
nutí za jubilejním prvním rokem existence

knihovny v Horákově vile. Zda je tato insti-
tuce pro město a jeho obyvatele užitečnou
a přínosnou, je na názoru každého z nás. Je 
však nad slunce jasné, že nejlepším způso-
bem, jak tuto skutečnost ověřit, je osobní se-
tkání tváří v tvář s knihovnou a její přívěti-
vou atmosférou.

Proto Vás, milí čtenáři i nečtenáři,
po prázdninách srdečně zveme k ochutnáv-
ce našeho nejen literárního menu, jehož hlav-
ním chodem bude snaha Vás pobavit, rozší-
řit Vaše vědomosti a především obohatit Váš 
duševní svět. 

Mgr. Gabriela Klabačková

Nejprve malé ohlédnutí za prázdnina-
mi. Mimo 14 dnů jsme nepřerušili svoji
činnost. Jednotliví návštěvníci mohli vyu-
žít provoz nízkoprahového zařízení i v do-
poledních hodinách.

Proběhl příměstský tábor Kamarád. Děti
každodenně docházely do tábora, kde byly
pro ně připraveny vzdělávací, preventiv-
ní, výchovné a volnočasové aktivity. Chtě-
li bychom poděkovat strážníkům městské
policie, pracovníkům jednotky sboru dob-
rovolných hasičů, paní Gabriele Klabačko-
vé z městské knihovny za vstřícnost a spo-

Zprávy z Poradenského centra R-Ego
lupráci při zajímavých programech, i paní
Lence Šomanové ze stáje Lipina.

Pivečkův lesopark byl ideálním zázemím
pro pohybové hry. Celodenní výšlap do Luha-
čovic, koupání, celotáborová hra, to vše při-
spělo k zábavě, a název tábora Kamarád tak
splnil svůj pravý smysl.

Měsícem září vstupuje zařízení do 12.
roku svého působení, a na nás čekají progra-
my tematicky zaměřené specifi cké primární
prevence, které budou probíhat ve školských
zařízeních. Budeme pokračovat ve standard-
ní činnosti a nově v celoroční aktivitě „Chyt-
rá mládež v nízkoprahu“. Jedná se o nabídku
odpoledních programů rozdělených na de-
set tematických okruhů. V měsíčních téma-
tech se objeví problematika rizikových pro-
jevů chování, jako jsou šikana, kyberšikana,
facebook, vrstevnické vztahy, sociální komu-
nikace, drogová závislost, kriminalita, záško-
láctví, nebezpečí úrazů, zdravý životní styl
apod. Celá akce proběhne v duchu soutěže,
což bude motivací pro zúčastněné.

Mimo naše stálé podporovatele, které 
průběžně zmiňujeme, bychom chtěli po-
děkovat za podporu, které se nám dostalo 
v průběhu letních měsíců: městu Slavičín, 
Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně, Barumu 
Continental, s. r. o., v Otrokovicích a super-
marketu Terno-Zlín Louky. Velmi si vážíme 
této podpory, která pomůže při realizaci na-
šich projektů v rámci poskytovaných služeb 
pro naši cílovou skupinu dětí a dospívající 
od 7 do 15 let.

Přejeme všem čtenářům pěkné dny a ško-
lákům úspěšný start do nového školního 
roku.  Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková

Mgr. Eva Boráňová

V sobotu 14. 7. 2012 se uskutečnil již de-
vátý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka, kte-
rý proběhl v zámeckém parku ve Slavičíně.
Tradičně se nesl v duchu motta: „My, co ne-
zapomínáme, jsme Vás pozvali, abyste vzpo-
mněli...“. Sportovního klání se zúčastnilo
osmnáct tříčlenných družstev, která spolu
změřila síly jak v nohejbalu, tak v kuželkách.

Slunečné počasí vydrželo téměř až do
konce akce, semifi nálové bitvy v nohejbalu
se však už dohrávaly za mírného deště, což
ale na kvalitu utkání nemělo pražádný vliv.
V nohejbalovém turnaji zvítězilo mužstvo
z Bylnice, které v bratrovražedném fi nálo-
vém boji nakonec udolalo brumovský tým
Los Glgos. Ze třetího místa se radoval Ko-
vos, který předčil několikanásobného vítěze
memoriálu, celek Hopy. V kuželkách domi-
novali borci Vláry, na druhém místě skončil
bohuslavský Já-Ty-On, pohár za třetí místo
získal Ptáček team a „bramborovou“ pozici
obsadili Chalupáři. 

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat městu Slavičín, které zajistilo mobilní

„párty stan“ a trofeje pro vítěze, oddílu vo-
lejbalistů za zapůjčení kurtů, Kuželkářské-
mu klubu Slavičín za vytvoření zázemí na
kuželně a její pronájem, restauracím Zá-
mek a Záložna za fi nanční podporu. V nepo-

slední řadě patří velký dík panu Mgr. Aleši 
Ptáčkovi, který již tradičně celou akci pro-
fesionálně ozvučil a moderoval bez náro-
ku na honorář! 

Devátý ročník memoriálu je již minulostí, 
ať žije jubilejní ročník desátý, na který jste 
již nyní co nejsrdečněji zváni!

Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi
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ÚMRTÍ
1. 7. 2012 Mariee Tarabusová, 63 let, Šanov

 3. 7. 2012 Jozef KKorienek, 80 let, Hrádek
 19. 7. 2012 Jarmila Pešková, 55 let, Luhačovicela Pešková, 55 let, Luhačovi
 20. 7. 2012 Mariee Křížová, 75 let, Slavičín
 22. 7. 2012 Mariee Sukaná, 72 let, Slavičín
 23. 7. 2012 Otto NNavrátil, 80 let, Slavičín
 26. 7. 2012 Jarmila Holková, 78 let, Slavičínla Holková 78 let Slavičín
 30. 7. 2012 Hedvika Suchánková, 78 let, Šanov

NAROZENÍ
Bernhard August a Jitka Ganter – 
syn Maximilian 
Max Ford a Dagmar Moráňová – 
dcera Heather London Ford
Petr Nožička a Zuzana Cesarová – 
dcera Lia
Ondřej Kudláček a Kristýna Gyuricseko-
vá – dcera Tina
Jakub a Marie Hajdovi – syn Tadeáš

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ČERVENEC

V Z P O M Í N Á M E

Dne 3. zzáří 2012 vzpomeneme 
8. výročí, kdy nás navždy opustil 

pann Rudolf KOFROŇ.
y y p

Manžeelka a děti s rodinami

Dne 2. zzáří 2012 vzpomeneme  
3. smuutné výročí úmrtí ppppananaana 

Josefa ČEERVENKY
ý

 a dne 7. řířířííjnajnajnajna Y
2012 vzpommeneme 1. smutné výrooočí čí čí čí
úmrtí paníí Markéty ČERVENKOVÉVÉÉÉ,

ý

oba z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají synové é é 

s rodinami.

Dne 12. září 2012 uplyne 
9 smutnných let, kdy nás opustil

pan Zdeněk STRUŠKA
ý y p

.
S úctouu a láskou vzpomínají 

manžellka, děti, rodiče a bratr.

Dne 15. září 2012 by se dožil 90 let 
pan Karel ŠPALEK

y
ze Slavičína. 

Zároveň jsme 30. 7. 2012 vzpomněli
3. výročí jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery a syn s rodinami.

Dnee 1666. září 22012 vzpomeneme 
111. 1 výročí úmrtí pana 

Karrla ZEMÁNNKA
ý

 ze Slavičína.
S láskkouuu a úctouu vzpomínají a za ti-
chouu vzpzpomínkku děkují manželka, 

syyny oové a dccery s rodinami.

DneDneDDD 1 1.111  září 20012 vvvvvzpozpozpozpozpomenmenmenmenmenemememeemem   
2. 22 smummmm tnétnénénéné výý ročí úúúúmrtmrtmrtmrmrtí pí pí pí pí panaanaanaannana 

FraFraFraFrantintintntintiškaškaškaškaška SVSVSV SV SVÁRROÁROÁROÁROÁR VSKSKSKKSK HOÉHOHOHOHO
ýý

 z z z zz LipLipLipLipLipL ovéovéovéovév ...
KdoKdoKdoKdo js js jsjsjste te tt hoho hooh znaznaznaznaznalili,i,lili,l  vzvzvzvzvzpompompomomomeňteňteňteňň e se se se se s ná nánn mi.mimimimi  

S lS lS lS áskáskáskásás ou ou ou ou ou a úa úa úúa úa úctoctoctoctoctou vu vu vu vu vzzzpozz míná ááá
manmanmanželželelee ka ka ka kaka AnAndAndndAndAndělaělaělaělaěla, sssssyyn y MilMMiMM an anan
a da da da da dcercercercercera La La Laa Ludmudmudmudmudmilaililill  s ss ss rodrodrodododinainainainainami.mi.mi.mimi.

Dne 111411 . zzáří 20012 si připomeneme
5. smuutné výýročí úmrtí pana 

Jaromíra KOVAAŘÍKA
ýý

 ze Slavičína.
S láskou a úúctou vzpomínají 

manželka a ddcery s rodinami.ž lk dd di i

Dne 2. září 20112 si připomeneme 
první smutné výročí úmrtí 

pana Mojmíra BAČI
p ýý

 ze Slavičína.
S láskou a úúctou vzpomínají 

manželka a ddcery s rodinami.

DDne 30. září 2012 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Arnnošta GORECKÉHO
ý

 ze Slavičínna.
SS láskou a úctou stále vzpomíná 
mmanželka Jiřinaaa, synoynoynové véé ArnArnArnošt,  

Rostislav a aa MilMiMilan s rrrodididinamnn i. 
Kdoo jste ho ho ho znaznaznali,lili  vzvzvzpompompomeňteňteňte se se s ná ná námi.mim  

DDneDneDne 13 13 13. z. zzáříáá  2012 uplllyneynyn  rokk od  
úúmrúmrúmrtí tí tí panpanpana a a MilMM oslava VALENTYY, 

na na na ktektekteréhréhrého no no nikdy nezapomene 
celcelcelá Vá Vá Valealealentonn va rodina.

DěkDěkDěkujiujiuji vš všvšem, kdo ho měli rádi
aaa vzpomínají s námi.
Manželka a synové

DDěkujeme touto cestou všem za 
proojevení soustrasti a květinové daary 

ppři posledním rozloučení s paní 
Jarrmilou HOLKOVOU ze Slavičínna.

Zarmoucená rodina

DDne 26. září 2012 uplyne 10 let 
od úmrtí paní

Amálie OTRUSINOVÉ
p

.
Za tichou vzpomínku děkují 

děti s rodinami.děti di i

září 2010 vzpomeneme Dne 13. 
výročí úmrtí paní 10. 

PKOVÉEvy VOTÝP
ý

, rozené Plíhalové. 
tichou vzpomínku Za t
kují manžel, děti,dě
Plíhalova a Votýpkova.rodina P

Roman Gorec a Lenka Hlaďová – syn Petr
Petr Kepák a Eva Chovančíková – dcera Natálie

SŇATKY
Tomáš Trčka a Daniela Křekekovákkováov
Josef Šiška a Bronislava Zezulkovázulkovázulkováá
Radek Martinovský a Zdeňka Struškováuškovváváuškovváá
Martin Sedlmajer a Stanislava Sedlářovářovááá
Robert Machovský a Renata Černá

j

Jiří Neuman a Jitka Jandová

Ve chvílích nejtěžších při ztrátě blízké
osoby Vám nabízíme kompletní služ-
by potřebné k důstojnému rozloučení.

Naše pohřební služba nabízí:
Uložení zesnulých v chladicím zaříze-
ní i ve Slavičíně
Rakve již od 2 590 Kč
Kompletní služby:
- Vyřízení náležitostí na matrice
- Hudbu
- Autobus
- Květinovou výzdobu

- Rozloučení v kostele
- Tisk barevného parte
- Kremace s obřadem i bez obřadu
- Převoz zesnulých po celé ČR i ze 
zahraničí

Pracovní doba:
Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00
Služba 24 hodin denně včetně sobot 
nedělí a svátků
Volejte zdarma, kdykoliv 800 121 211, 
603 598 778
www.pohrebnisluzbaveslavicine.cz

Pohřební služba Slavičín Mezi Šenky 126

Vzpomínáme
Pátek 13. září 2002 zůstal navždy 
v našich srdcích… v tento den ode-
šla naše kolegyně a kamarádka, paní 
Eva VOTÝPKOVÁ, učitelka Základ-
ní umělecké školy ve Slavičíně. Zákeř-
ná nemoc, se kterou do poslední chví-
le bojovala, ji přemohla v pouhých čty-
řiceti šesti letech a právě letos vzpo-
meneme desáté výročí od této velmi 
smutné události.
Eva Votýpková působila v naší ško-
le od roku 1985 jako učitelka klavíru 
a hudební teorie u začínajících dětí. Na-
plno se v rámci výuky uplatnila i jako 
obětavá a spolehlivá korepetitorka, 
která žáky jiných oborů doprovázela 
na klavír při jejich veřejných vystoupe-
ních a soutěžích.
Touto malou vzpomínkou chceme po-
děkovat za všechno, co pro slavičín-
skou ZUŠ paní Eva Votýpková vykona-
la, a to nejen za žáky, kterým se s lás-
kou věnovala, ale také za nás peda-
gogy, za společně prožitá léta v přátel-
ství, v úctě a zodpovědnosti k profesi.
S láskou vzpomínají učitelé ZUŠ Sla-
vičín.
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tel.: 777 717 709 
 603 214 086
www.nabytekuh.cz

Brumovská 709
Valašské Klobouky

GARANT KVALITNÍCH

ČESKÝCH ZNAČEK

Nedejte na smyšlené slevy
vytočte si slevu opravdovou

v KOLE ŠTĚSTÍ!
pp!

Využijte skvělou

příležitost nakoupit

a skutečně ušetřit!

R-nábytek zve všechny na akci

PRÁZDNINOVÉ KOLO ŠTĚSTÍ
která bude probíhat ve dnech

2. 7-21. 7. 2012 v prodejně R-nábytek
ve Valašských Kloboukách.

Platí pro celý sortiment.

!
Faktury za vodné a stočné mohou zákazníci platit i elektronicky
Upřednostňujete elektronickou komunikaci? Ztrácí se Vám ko-

respondence z poštovní schránky?
Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – (dále jen MOVO),

která je členem skupiny Veolia Voda, připravila pro své zákazníky
a spotřebitele novou službu umožňující zasílání faktur elektronic-
kou poštou. Služba je určena pro fyzické i právnické osoby. Faktu-
ra bude zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha
e-mailové zprávy ve formátu PDF. 

Odběratelé, kteří se zaregistrují do 30. září budou zařazeni do slo-
sování o hodnotné ceny. Veškeré informace získáte na naší zákaz-
nické lince 840 668 668, nebo na www.smv.cz. 

Více informací Vám ráda zodpoví
Markéta Bártová, tel. č. 577 124 257, 602 758 164, bartova@smv.cz

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. – (dále jen MOVO)
– působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje cel-
kem 400 tis. obyvatel. MOVO má 478 zaměstnanců a provozuje cel-
kem 31 úpraven vod, 158 vodojemů a 25 čistíren odpadních vod
a zajišťuje servis pro 2 093 km vodovodních a 1 198 km odpadních
sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 6 zákaznických center v Olo-
mouci, Prostějově, Zlíně, Uničově, Valašských Kloboukách a Koni-
ci. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky
840 668 668, web:www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické
záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia Voda – více
informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz. 

 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

Hledáme fotoaparát
SAMSUNG Digimax i6, 

který ztratil Otakar Fojtík, žák 5. třídy, 
v posledním červnovém týdnu.

Fotoaparát byl v pouzdru Case logic
převážně modré barvy s černým

řemínkem přes rameno.

Kontakt: 577 341 489
Hrádek 165, u benzinové pumpy,

příp. městské infocentrum

ŠIMČÍK ZZBYNĚĚK - zááruční a poozáááruční
sservis pplynovvých kotlůů

777 993 883
SimmcikZbbynek@@centrum..cz

Zasílání faktur elektronickou poštou
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Placená inzerce
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Vzdělávací středisko při Nadaci Jana
Pivečky nabízí bezplatné vzdělávací kur-
zy v rámci Edukačního programu domácí
péče pro cílovou skupinu osob pečujících
v domácích podmínkách o blízkou osobu. 
Zdravotnická psychologie a gerontopsy-
chologie – rozsah 20 vyučovacích hodin, výu-
ka během září 2012 – kurz zaměřený na pře-
dání poznatků z oblasti zdravotnické psy-
chologie a psychopatologie. Zahrnuje pro-
blematiku potřeb nemocných, psychologie
zdraví a nemoci, specifi ka prožívání nemo-
ci, psychopatologie, komunikace s nemoc-
ným, úvod do thanatologie.

Lektor kurzu: Mgr. Kristýna Dvořáková
Sociální péče a sociální zabezpeče-
ní – rozsah 15 vyučovacích hodin, výuka
během října 2012 – kurz zaměřený na ob-
last sociální péče a sociálního zabezpečení
osob se zdravotním znevýhodněním a seni-
orů, předání komplexních informací z ob-
lasti sociální péče – sociální služby pro OZP

a seniory a jejich dostupnost v okolí, příspě-
vek na péči, sociální a zdravotnické institu-
ce v systému péče o OZP a seniory, možnos-
ti zabezpečení kompenzačních pomůcek, zá-
klady sociální práce.

Lektor kurzu: Mgr. Kristýna Dvořáková
Projekt Edukační program domácí péče 

je spolufinancován sociálním fondem 
Zlínského kraje.

                  
Kurz Základy práce na PC začíná
17. září 2012
Kurz má pět lekcí a bude probíhat po dobu 

celého pracovního týdne v naší počítačové 
učebně (počítačovou učebnu si můžete pro-
hlédnout ve fotogalerii na www.pivecka.cz). 

Cena celého 20 hodinového kurzu je 
500 Kč. Zájemci mohou pokračovat v pří-
mo navazujícím kurzu pro mírně pokročilé.

Zdarma je též možné využívat PC a in-

Informace vzdělávacího střediska ternet v prostorách vzdělávacího střediska 
na Horním náměstí 111. 

Za poplatek je zde možnost tisku, kopí-
rování a ukládání dokumentů na média. 

Provozní doba:
Po, St 8.00 – 18.00
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30
Celkový přehled akreditovaných rekvali-

fi kačních kurzů a dalších vzdělávacích kur-
zů najdete na www.pivecka.cz 

Bližší informace můžete získat osobně 
v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese Hor-
ní náměstí 111 nebo na telefonních číslech
577 342 822, 739 095 315.

KKažddou sstttředu ood 16 hodiin můžette 
vv doomě č. p. 966 na Hoornním náměěstttí navštěě-
vvovaat DDílnu IInnnspiracce. 

PPlánn aktivviitt v dílnně nna zzáří 20112: tvořee-
nní z FIMMA

BBližšší infoorrmace kk akktiviitám ddílnnny získáá-
tte nna telefonnníím číslee 7777 9913 7882..

Připravujeme pravidelné volnočasové 
aktivity pro děti i dospělé 2012/2013. Více 
informací na www.pivecka.cz

Přelom července srpna bývá spíše ve zna-
mení rodinných výjezdů po vlastech českých
i do zahraničí. Přesto však tato skutečnost ne-
odradila Mateřské centrum Slavičín od uspo-
řádání zajímavé putovní výstavy o činnosti
sítě mateřských center Zlínského kraje pro 
cílovou skupinu rodin s dětmi. Akce pro-
běhla ve středu 1. srpna v dopoledních hodi-
nách v Horákově vile za spolupráce městské
knihovny a byla spojena s vernisáží a dopro-
vodným programem pro nejmenší návštěvní-
ky. I pan starosta Ing. Jaroslav Končický pod-
pořil na vernisáži užitečnost a smysluplnost 
tohoto zařízení ve městě, které nabízí mož-
nost mnoha volnočasových aktivit i poraden-
ství v oblasti rodičovské problematiky. Po celé

Zábavné dopoledne s Mateřským centrem
toto podnětné dopoledne se tak mohli zájem-
ci dozvědět podrobnosti o náplni a činnosti
mateřských center, zejména našeho slavičín-
ského. Děti se následně v klubovně knihov-
ny zapojily do nápaditého programu v podo-
bě výtvarných dílniček a techniky malování
na obličej. V dětském knihovnickém koutku
se pak ti nejmenší setkali s hrdiny klasických
pohádek formou četby. Skákací hrad vedle vily
byl už jen zábavnou tečkou na závěr pořadu,
kde se malé ratolesti dosytosti vydováděly.

Akci přál příjemný letní den i účast ná-
vštěvníků, kterým spolupráce knihovny a ma-
teřského centra v budoucnu přinese další za-
jímavá zpestření volného času. 

Mgr. Gabriela Klabačková

V červencovém zpravodaji jsme uvedli, 
že z každého prodaného piva na akci Park 
párty dodavatel odvede 1 korunu na pod-
poru Městské nemocnice ve Slavičíně. 

Stalo se tak a dodavatelé piva odved-
li na účet nemocnice celkem 10 500 Kč.

Touto cestou chceme poděkovat dár-
cům a zároveň všem, kteří podpořili dobrou 
věc svojí osobní účastí. Díky také těm, kteří 
se na zdaru akce podíleli jak po hudební, 
technické, tak i po organizační stránce. Tě-
šíme se na další spolupráci v příštím roce. 

Pořadatelé Park párty

Úspěšná párty
v parku

1. 9. 2012 od 14 hodin 
v Pivečkově lesoparku
Nadace Jana Pivečky, divadelní spolek

SemTamFór a přátelé srdečně zvou
na Pohádkový les a zábavné odpoledne 

do Pivečkova lesoparku.
Těšíme se na Vás! 

V případě trvalého deště bude akce odlo-
žena na další sobotu!!!

Informace o odložení by se aktuálně 
objevila na www.pivecka.cz

v sekci Aktuality

Pohádkový les 
a zábavné 
odpoledne

Program MC Slavičín na září

 Po 3. 9. 10 hod. Hrajeme si s razítky
 Út 4. 9. 10 hod. Hry pro všestranný roz-
voj dítěte 
 St 5. 9. 10 hod. Tvořílek – modelujeme 
z plastelíny
 Čt 6. 9. 10 hod. Malujeme, omalováváme
(celodenní aktivita)
 Pá 7. 9. 10 hod. Pohybové hry se zpěvem
nebo říkadly
 Po10. 9. 10 hod. Protahovánky – protaho-
vací cvičení (děti 2 – 6 let)
 Út 11. 9. 10 hod. Hudební miniškolička
 St 12. 9. 10 hod. Kuchtíkovy hrátky – hrát-
ky se sýrem
 Čt 13. 9. 10 hod. Beseda na téma Zelené
potraviny pro vaše zdraví

 Pá 14. 9. 10 hod. Zvídálek
 Po 17. 9. 10 hod. Práce s tuší - šípkový keř
 Út 18. 9. 10 hod. Čtenářem od batole-
te – Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
součástí jsou jednoduché hry, hádanky a úkoly
v podání pracovnic Městské knihovny Slavičín
 St 19. 9. 10 hod. Tvořílek
 Čt 20. 9. 10 hod. Hudební miniškolička
 Pá 21. 9. 10 hod. Podzimní frotáž
 Po 24. 9. 10 hod.Podzimní bazárek – přijď-
te si nakoupit či prodat, volná herna
 Út 25. 9. 10 hod. Podzimní bazárek – přijď-
te si nakoupit či prodat, volná herna
 St 26. 9. 10 hod. Podzimní bazárek – přijď-
te si nakoupit či prodat, volná herna
 Čt 27. 9. 9 hod. Podzimní bazárek – přijď-
te si nakoupit či prodat, volná herna
 Pá 28. 9. Zavřeno Státní svátek

Kontaktní údaje – tel.: 603 262 750
http://mc.slavicin.org/

MC Slavičín
P MC S

M
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Městská knihovna Vás zve
 1. – 2. 9. 
SLAVIČÍNSKÁ ŠEDESÁTKA
turistický etapový pochod
 1. 9. Army park
VALAŠSKÉ DIVOČENÍ
agility soutěž psů
 1. 9. Zámecký park
JEREVAN CUP – XIV. ročník
nohejbal – kuželky
 1. 9. Pivečkův lesopark
POHÁDKOVÝ LES
zábavná soutěžní hra 
 1. 9. Sportovní hala
MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE STOLNÍM 
TENISU
 9. 9. Horákova vila, Sokolovna
JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI – MĚLA
BABKA TRNKU 

VÝSTAVY
Horákova vila
Zdeněk Kutra – OBRAZY 
Městské infocentrum
Renáta Žáková – STŘÍPKY PLZEŇSKÉ
ILUSTRACE

Pozvánky, kalendáře

Městská knihovna Slavičín 
Vás zve na výstavu

ZDENĚK KUTRA OBRAZY 
7. 9. – 12. 10. 2012

Vernisáž: 7. 9. v 18 hodin
Úvodní slovo: Mgr. Martin Dvořák

Hudební úvod: MQ

Pozvánka na
týden s charitou

Charita sv. Vojtěcha Slavičín si dovo-
luje pozvat širokou veřejnost na týden 
s charitou, který se uskuteční ve dnech 
od 24. 9. 2012 do 27. 9. 2012.

Jsou pro vás připraveny dny otevřených 
dveří na jednotlivých střediscích charity, 
zábavné odpoledne pro děti a mnoho dal-
ších aktivit.

Více informací bude zveřejněno na 
www.slavicin.charita.cz nebo na infor-
mačních letácích.

Srdečně zvou zaměstnanci charity.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá
v sobotu 15. 9. 2012

zájezd na termální
koupaliště Štúrovo

j

Zájemci se mohou přihlásit na 
tel. č. 739 524 375 nebo osobně 
na penzionu č. 235 v Hrádku.

čtvrtek 6. září 15.00 
Hrátky na pohádky s Nezbedníčkem

Hrdina oblíbeného dětského pořadu – skří-
tek Nezbedníček Popleta se spolu s nadcháze-
jícím školním rokem vrátil z prázdnin a tradič-
ně přivítá rodiče, případně prarodiče s před-
školáčky, v knihovně. Jako vždy předvede své
moderátorské umění, pobaví děti hádanka-
mi a soutěžemi, zapojí je do her, výtvarných
aktivit a do Malé školičky pro předškoláky.

pátek 14. – sobota 15. září 15.00
Pohádkiáda IX. aneb S pohádkami bývá kříž,
píchneš se o trn – sto let spíš!

Městská knihovna a Dům dětí a mládeže
ve Slavičíně opět společně připravili již devá-
tý ročník dvoudenního knihovnického happe-
ningu, na který srdečně zvou všechny malé
zájemce o veselou literární zábavu.

A jaké dění letos přivítá malé účastníky
této akce? Knihovna spolu s Domem dětí opět 
po roce chystá řadu soutěžních klání, hry pod
střechou i venku, průvod pohádkových po-
stav městem, diskotéku a společné nocová-
ní. Pokud bude počasí přát, děti čeká tajem-
ná stezka odvahy na zahradě DDM a opéká-
ní špekáčků. 

V sobotu proběhne slavnostní vyhlášení ví-
tězných družstev, za snahu však budou pěkný-
mi cenami odměněni všichni „pohádkiádníci“.

Akce začíná v 15 hodin u Domu dětí. Za-
jištěna bude večeře a snídaně spolu s pitným
režimem po celou dobu. Účastnický popla-
tek činí 30 Kč.

Účast je potřeba nahlásit předem osobně
nebo telefonicky v DDM (tel. 577 341 921), pří-
padně v Městské knihovně (tel. 577 341 481).
Při přihlášení obdržíte přesné instrukce a při-
hlášku. 

Podrobnosti o happeningu i pozvánku s ná-
vratkou naleznete také na www.knihovna.
mesto-slavicin.cz (oddíl Aktuální informace).

Milé děti, těšíme se, že s vámi opět proži-
jeme další veselý a hravý ročník Pohádkiády!

čtvrtek 20. září 17.00 
Autorské čtení Martina Vopěnky z knihy 
Pátý rozměr

Děj tohoto psychologicko-fi lozofi ckého ro-
mánu, vydaného v roce 2010, nahlíží do ži-
vota polárního střediska na Antarktidě. Au-
tor do něj deníkovým způsobem promítl své
zážitky a pocity z takřka měsíčního pobytu
v zemi věčného sněhu a ledu. Akce je urče-
na široké veřejnosti. 

Místo konání: sál v 1. podlaží Horákovy
vily. Vstup volný!

MARTIN VOPĚNKA (1963) je česky píší-A
cí židovský spisovatel, cestovatel, naklada-
tel a publicista. Vystudovaný jaderný fyzik
záhy opustil dráhu vědce a zasvětil svůj ži-
vot knihám a horám. Navštívil mnoho exo-
tických krajin, např. ještě sovětskou Kirgizii,
Chile, Island, Argentinu, mnohokrát Rumun-
sko a více než měsíc prožil na ostrově Nelson
v Antarktidě. Jeho prvotinou je novela Kame-

ny z hor, vydaná v roce 1989. Jeho kniha Ba-
lada o sestupu byla přeložena do angličtiny,
román Moje cesta do ztracena byl oceněn vý-
roční cenou Mladé fronty. V současné době 
je ředitelem vydavatelství Práh a žije v Pra-
ze. Jeho tvorba zahrnuje romány, experimen-
tální prózu, fi lozofi cké cestopisy, básně i kni-
hy pro dětské čtenáře. 

j
Městská knihovna Slavičín po prázdninách
vítá své čtenáře a uživatele v obvyklé půj-
čovní době:
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
Veřejný internet je návštěvníkům k dispozi-
ci v uvedené půjčovní době. 
Kontaktní údaje: tel. č.: 577 341 481,
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce tou-
to cestou poděkovat za fi nanční dar v hod-
notě 15 000 Kč a věcný dar, který byl vě-
nován z výtěžku koncertu kapely DESmod 
a Gabriely Gunčíkové. 

Částka bude použita na koupi nového
vybavení Denního centra Maják, který po-
skytuje sociální služby pro lidi s postiže-
ním ze Slavičína a blízkého okolí.

Poděkování

FARMÁŘSKÝ 
TRH

21. září 2012 – pátek
9.00 hodin Slavičín – Horní náměstí

 Ukázka hospodářských
zvířat
 Ukázka vaření z místních
plodin
Farmářský trh bude podpo-
rovaný regionální známkou
PRAVÉ VALAŠSKÉ.
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Mistrovská utkán
FC TVD Slavičín
muži A – divizee, skupinna E
neděle  2. 9. Karviná B 100.15
středa  12. 9. Hraanice 17.000
neděle  23. 9. Mikulovice 10.15

muži B – I. B tříída
neděle  9. 9. Fraancova Lhoota 10.15
neděle  16. 9. Poličná 10.155
neděle  30. 9. Valašská Polaanka 10.155

dorost – krajskká soutěžž
sobota  1. 9. Valašská Polaanka 10.000
sobota  15.9. Valaašské Klobbouky 10.00
sobota  29. 9. Louuky 10.000 

žáci – krajská ssoutěž 
sobota  8. 9. Hoorní Bečva 9.30 a 11.15
sobota  22. 9. Bysstřice pod Hostýnem 9.30 a 11.15

přípravky – krajská sooutěž
pondělí  17. 9. Valašské Kloobouky 16.000 

í Kalendář turistických akcí 
 1., 2. 9. Slavičínská šedesátka – 42. roč-
ník, vede V. Žallman
 6. 10. Zájezd na Pochod slováckými vi-
nohrady, vede Fr. Kovařík
 24. 11. vycházka do Šanova – zakonče-
ní sezony, vede D. Orsáková
 26. 12. pochod Ze Štěpána na Štěpána,
vede V. Žallman
 31. 12. setkání na hranici – Peňažná
Bližší informace k jednotlivým akcím budou
vždy v týdnu před akcí ve skříňce u turistic-
ké mapy na autobusové zastávce U Radnice.
Akce jsou přístupné pro širokou veřejnost 
a všechny příznivce turistiky.

Kurzyy němmeckkého jaazzzyka
Mgr. Marie Ťullpová 
ve Slavičíně odd října 22012
kurzy ppro zaačátečnníky
kurzy ppro míírně středně pokkrooočilé
kurzy ppro pookročilé
kurzy nněmeccké konnverzace aa obbbchod-
ní němčinny

Přihláškyy a bližžší infoormace:
605 706 344

Effort.cz (Oto Hermann)
pořádá

KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA

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

Délka kurzu 60 vyučovacích hodin
(2 vyučovací hodiny jednou týdně)

úterý nebo čtvrtek/září – duben, skupin-
ky s max. 6 účastníky

(začátečníci max. 8 účastníků)
Začínáme v září!

Více informací: www.effort.cz nebo 
na tel. čísle 732 536 880

KURZY ANGLIČTINY
Mgr. Markéta Bačová

Ve školním roce 2012/2013 se budou 
opět konat kurzy angličtiny ve všech 

úrovních (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí).

Kurzy se budou konat na Domě dětí 
a mládeže (DDM) ve Slavičíně v odpo-

ledních a večerních hodinách.
Začátek kurzů září/říjen 2012, ukončení

červen 2013.

Kontakt na lektorku:
E-mail: marketa.bacova@centrum.cz

Mobil: 606 627 263, 737 176 989

 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
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 SOBOTA 8. 9. 20.00
FILMOVÉ TOULKY KANADOU – KANADA 1
To nejlepší z kanadského fi lmu
Digitální fi lmová projekce pro účastníky pro-

jektu
Vstup zdarma 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-

te zúčastnit hlasování o výběru. Více na 
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-cent-

rum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 9. 9. 15.00 bijásek

KINO NEHRAJE
 NEDĚLE 9. 9. 20.00 fi lmový klub

VĚRA 68
Dokumentární/Česko/2012/90 min.
Režie: Olga Sommerová
Hrají: Václav Havel, Věra Čáslavská, Jan Po-

tměšil, Martin Vačkář, Dana Zátopková 
Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých

a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnast-
ku Věru Čáslavskou na nejúspěšnější českoslo-
venskou sportovkyni všech dob. Stovky soupe-
řek se ji snažily porazit nebo se jí alespoň přiblí-
žit. Po strhujícím vítězství na olympiádě v Me-
xiku v roce 1968 byla vyhlášena nejlepší spor-
tovkyní světa, stala se druhou nejpopulárnější
ženou planety po Jacqueline Kennedyové a celý
svět jí ležel u nohou. Ve stejném roce pode-
psala manifest Dva tisíce slov a svůj podpis ni-

kdy neodvolala. Vrchol její kariéry tak vystří-
dal na počátku normalizace společenský pád a
o dvacet let později opětovný let na vrchol, když
si ji jako svou poradkyni vybral prezident Václav
Havel. Pár let nato však jednu z nejúspěšnějších
žen světa, držitelku nejvyššího japonského vy-
znamenání, vyřadila ze společnosti rodinná tra-
gédie. Trvalo šestnáct let, než se vrátila do veřej-
ného života. Letos oslaví sedmdesátiny. Celove-
černí dokument režisérky Olgy Sommerové za-
chycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň
zrcadlem československé historie a jedinečným
fenoménem v historii českého národa. (ofi ciální
text distributora)

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
 SOBOTA 22. 9. 20.00

FILMOVÉ TOULKY KANADOU – KANADA 2
To nejlepší z kanadského fi lmu
Digitální fi lmová projekce pro účastníky pro-

jektu
Vstup zdarma
Nahttp://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-

te zúčastnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-cent-

rum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
NEDĚLE 23. 9. 15.00 bijásek
KINO NEHRAJE
NEDĚLE 23. 9. 20.00 fi lmový klub
KINO NEHRAJE

Sportovní kluby Slavičín, oddíl stolní-
ho tenisu, pořádají dne 1. 9. 2012 ve spor-
tovní hale SK Slavičín mezinárodní tur-
naj ve stolním tenisu.

Závodit se bude ve čtyřech katego-
riích, a to v soutěži dvoučlenných druž-
stev jako 17. ročník memoriálu Františka 
Trlla, v soutěži jednotlivců bez omeze-
ní jako 4. ročník memoriálu Oldřicha 
Kozáčka, v soutěži hráčů nad 40 let jako 
memoriál Milana Maryáše a v soutěži 
hráčů hrajících nejvýše divizní soutěž.

Začátek turnaje je v 9 hodin, před-
pokládané fi nálové utkání v 18 hodin.

Propozice k turnaji jsou na
www.stslavicin.unas.cz nebo na strán-

kách města Slavičín.

Mezinárodní turnaj 
ve stolním tenisu

V týdnu 3. – 9. 9. 2012 se uskuteční ju-
bilejní pátý ročník „turnaje tandemů“. 
Přihlášky zasílejte elektronickou poštou na adre-
su: info@kkslavicin.cz nebo telefonicky na čísle:
604 715 537 
V pondělí 10. 9. 2012 bude zahájen 
19. ročník amatérské ligy kuželkářů –
CAMOLIGA 2012/2013.
Přihlášky zasílejte na adresu: info@kkslavicin.cz. 
Hrací dny jsou pondělí, středa v 16.30 a 18.30 hod., 
pátek v 16.00, 18.00 a 20.00 hod.

Pronájem zrekonstruované kuželny
1 h/150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, 

informace na tel. č.: 604 715 537 – Pavel Sláma
Nabízíme fi rmám možnost jejich prezentace 
v prostorách kuželny, informace 
na tel. č.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček
www.kkslavicin.cz

SK Jerevan Slavičín 
a Kuželkářský klub Camo Slavičín

pořádají v sobotu 1. září 2012

od 8 hodin na antukových kurtech
v zámeckém parku

Turnaj v nohejbalu trojic
Jerevan Cup – XIV. ročník 

od 9 hodin v kuželně
Soutěž v kuželkách

jednotlivců – o pohár 
starosty města Slavičína

Kuželkářský klub Slavičín
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dovoluji si využít příležitosti a oslovit Vás
v souvislosti s mojí kandidaturou do Sená-
tu v říjnových volbách.

Moje rozhodnutí kandidovat ve mně
zrálo poměrně dlouho, jsem aktivně činný
v komunální politice od začátku devadesá-
tých let. Po jedenácti letech práce na radni-
ci v Luhačovicích, nejdříve v roli místosta-
rosty a od roku 2006 jako starosta města,
jsem dospěl k závěru, že bych se mohl po-
kusit využít svých znalostí a zkušeností, kte-
ré jsem posbíral v těchto letech a pokusit se
pracovat nejen pro lázeňské město, ale pro
celý volební obvod. 

S Vaším městem mne pojí dlouholeté vaz-
by. Jako rodilý Petrovjan jsem zde vychodil

základní školu. Moje rodina zde má své pří-
buzné a jako dítě jsem také musel pomáhat 
svému otci, který pracoval jako řezník v ob-
chodě na sídlišti Vlára. Pochopitelně mám
ve Slavičíně řadu spolužáků, známých a ka-
marádů a spojení přes profesní oblast školství
nebo přes fotbal je jen samotným vyústěním
poznání řady lidí z vašeho města. Od vytvo-
ření obce s rozšířenou působností, kterou se
Luhačovice staly, řešíme jako jediná dvě měs-
ta v dané oblasti spoustu problémů společ-
ně. Vážím si toho, že s vedením Vaší radnice
jsme vždy dokázali najít společnou řeč a vy-
řešit vzájemné vztahy a problémy, například
při umístění pobočky úřadu práce.

Práci v Senátu vnímám nejenom ze strany
tvorby a přijímání zákonů, ale také jako prá-
ci místního člověka, který má zájem pomoci
svému kraji, ze kterého pochází. Pomoci ře-
šit problémy na které už sami nestačí staros-
tové jednotlivých měst a obcí a také pomoci
a poradit všem lidem, kteří se na něj obrátí
s žádostí o pomoc, kterou nedokážou vyřešit 
ve svém vlastním bydlišti. Z tohoto pohledu
je pro mne trošku nepochopitelná kandidatu-
ra lidí, kteří přímo v daném místě nežijí a ne-
mají s ním úzké vazby. 

Jsem skutečný patriot a nesmírně mám rád
místo, kde žiji, tedy Luhačovice. Jsem rád, že

jsem se v posledních deseti letech mohl po-
dílet na obrovském rozvoji největších morav-
ských lázní, které nabízejí jedinečnou pří-
ležitost k relaxaci a odpočinku. Vzájemné 
propojení Luhačovic se Slavičínem je v sou-
časné době díky správnímu uspořádání vel-
mi těsné. Není to však jenom organizačním 
uspořádáním, ale také vazbami rodinnými, 
společenskými a pracovními. Luhačovice 
jsou centrem cestovního ruchu a lázeňství 
a je to jedna z oblastí, které bych se chtěl 
v případě zvolení věnovat. Další význam-
nou oblastí je oblast školství a zaměstna-
nosti mladých lidí. Třetí oblastí je pak cel-
kové řešení dopravní situace v celém voleb-
ním obvodu, která začíná být s přibývající, 
především kamionovou dopravou, opravdu 
velmi problematická.

„Odpovědnost a osobní úcta jsou naše bu-
doucnost“. Toto je heslo, které jsem si pro 
volební kampaň zvolil a kterým se po celý 
život řídím. 

Pokud mi věříte, přijďte mne, prosím, 
podpořit ve volbách a dát mi svůj hlas. Budu 
si toho nesmírně vážit a věřte, že Vás nezkla-
mu.  

PhDr. František Hubáček, 
starosta Luhačovic,

 kandidát do Senátu ve vol. obvodu č. 80 

ZPRÁVY 
Z LEJA SALONU

Dovolené jsme zdárně přežily, na Ruzyni neza-
bloudily (k naší vvelké radoosti), v zahhraničí ostudu 
neudělaly (k radoosti našich maminek),, spáleniny už 
doléčily (k radosti našich ppartnerů) aa otrnulo nám 
tak, že jsme si mooře daly i dvakrát, aale kolegiálně 
nebudeme jmenoovat (že, JJani). Chvílli jsme duma-
ly, jestli nám Bulhhaři nevymměnili manikérku Lenku, 
vrátila se pěkně ooražená, pak nám too došlo! Dělá 
žádaná nová razzítka na nehty. Kaadeřnice Jana 
D. si mne ruce, o profesioonální lakky a balzá-
my na vlasy, ktteré prodáává za supeer ceny, je ne-
bývalý zájem. (AA my si mysslíme, že užž šetří na třetí 
dovolenou, ale o tom psát nebudemee, ona by nám 
nepřivezla dárečky.) S píárr Markétouu není řeč, ob-
jednává do salonnu nové solárium –kkolagenárium 
= solárium, vee kterémm pleť mlládne (a ne-
může se dočkat, až v něm bude trávit veškerý svůj 
volný čas). K témaatu krásnáá pleť má co říct i kosme-
tička Jana J., má ale plno práce, všicchni chtějí no-
vinku – trvalou na řasyy. A bojíme se to sem na-
psat, ale viděli jsste na webbu či facebbooku salonu 
naše promo videoo nazvanéé provokativvně: Striptýz? 

K Hájenkám 3312 (vedlee pošty), 737 044 823, 
www.lejasalon.wweebly.comm

Manikúra D- STUDIO
Pro zákaznice, které dávají přednost pří-

rodním nehtům, nabízím 
unikátní novou technologii

CND SHELLAC.
Je to materiál, který je odolný jako gel, 

nanáší se jako lak a tvrdí se v UV lampě.
Vydrží krásně lesklý 3 týdny. Pozor –

není to gellac – nehty se vůbec nepilují.
Těší se na Vás Dana Tománková, 

tel. 608 329 847, 
bývalá budova Prabosu.

Zveme Vás do nově otevřené prodejny

KVĚTINY VRUBLOVÁ
v sídlišti Malé Pole

Dlouhá 600 (Potraviny Hruška)
Nabízíme pokojové květiny, vazby 

kytek a sortiment pro pěstitele pokojo-
vých květin...

Otevřeno 
Po – Pá 8.30 – 16.30, So 7.30 – 11.00

Tel. č. 734 601 217

Zavedená obchoddní fi rmaa přijme 
spolupracovvníky do nově vvznikající 

poboočky ve Slavičíněě.
Na poozici:

Admin. činnnost a veedení kancceláře

Nabízíme: Prááci ve stabilní a rostoucí fi rmě
Možžnost rekkvalifi kace. 
Tel. č. 774 3341 242

Přijímmáme obbjednávkky
OVOCNÝCH STRROMŮ A KEŘŮ

Zahrádkkářské aa chovateelské
potřebby, Slaviččín č. p. 1109
Prodej sadbovéého česneeku

Čeeský PAALIČÁK
Teel.: 603 2212 510

Zvemee Vás 
na setkání obbčanů ss předseddou ČSSD 
Bohuslavemm Sobotkkou a hejtmanem 

Zlínského kraaje Stannislavem Mišákem.
Čtvrtek 66. 9. 2012 v 17 hoodin – 

Horní nnáměstí ve Slaviččíně

PRODÁM 
zděný RD 6+2 ve Slavičíně 

ve vilové čtvrti.
Obytná plocha 200 m2, zahrada 800 m2. 

Cena 1,7 milionu.
Tel.: 723 100 505

PRODÁM LEVNĚ
byt 3 + 1 po rekonstrukci

ve Valašských Kloboukách
na ulici Luční za 750 000 Kč.
Tel.: 577 320 746 (záznamník)

nebo 734 336 497.

Vážení a milí Slavičané,
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Občanské sdružení UnArt („United Art“)
letos v listopadu oslaví 10. výročí od svého
ofi ciálního vzniku. Chceme proto formou
průletu historií sdružení poděkovat všem
našim členům, partnerům, příbuzným, ka-
marádům a známým, kteří se od začátku
podíleli na jeho činnosti. 

Počátky sdružení sahají do devadesá-
tých let, kdy v regionu mezi Slavičínem
a Brumovem-Bylnicí vzniklo a působilo ně-
kolik mladých kapel: Reason, Sugar Baby,
HUP, Chmury, Substance of Change a Se-
xybonbons. Sdíleli jsme zkušebny i muzi-
kanty a abychom si měli kde zahrát, zača-
li jsme pořádat vlastní pravidelné kulturní
akce – za všechny uveďme Kotárfest, Evrop-
ský svátek hudby, Poslední noc prázdnin,
Benefi ce bez bariér nebo spoluúčast na po-
řádání Festiválků, později Lebeda festiva-
lů v Rudimově. 

V té době jsme neměli kancelář ani klu-
bovnu a chyběla nám možnost vzájemné
a rychlé komunikace. Protože máme mezi
sebou spoustu profesionálů v oboru počíta-
čů, elektrotechniky a telekomunikací (pla-
tí totiž „co muzikant, to inženýr“), rozhodli
jsme se postavit si vlastní bezdrátovou síť.
V prosinci 2001 vznikl první přístupový bod
naší sítě na ulici Výpusta a v únoru 2002 pak
druhý bod na ulici Mladotická. 

Naše síť byla od začátku provozována
neziskově a komunitně – všichni uživate-
lé na její provoz přispívají rovným dílem
a všichni se mohou aktivně účastnit veške-
rého dění. Proto jsme založili neziskovou  or-
ganizaci – Občanské sdružení UnArt, jejíž
registrace byla Ministerstvem vnitra potvr-
zena 22. listopadu 2002.

Koncem roku 2002 byly naše dva přístu-
pové body plně obsazené, ale další rozvoj
sítě byl blokován nemožností získat větší ko-
nektivitu do celosvětové sítě Internet. Vel-

ká změna přišla v roce 2005, kdy fi rma T-Mo-
bile postavila na kopci Doubrava nad Louč-
kou nový stožár – rozhlednu. Vzniklo tím je-
diné místo v celém našem regionu, ze které-
ho je vidět zároveň Zlín i Slavičín. Na stožá-
ru byly brzy osazeny radiové spoje všech vel-
kých poskytovatelů Internetu v našem kraji
a UnArt tak získal možnost čerpat konektivi-
tu za rozumné peníze. 

Tehdy jsme koupili náš první profesionál-
ní spoj s kapacitou 16Mbit/s a propojili Slavi-
čín s Doubravou. Díky větší konektivitě jsme
mohli postavit nové přístupové body a připo-
jit k nim další členy, kteří na tuto možnost už
dlouho čekali. Na několika brigádách jsme po-
stavili stožáry, které umožnily rozšíření sítě
i do dalších obcí a zakopali jsme také náš prv-
ní optický kabel přivádějící rychlejší Internet 
do centra Slavičína. 

Od roku 2007 jsme pro potřeby řízení sdru-
žení a sítě zahájili vývoj informačního systé-
mu FreenetIS. V dnešní době jsme patrně je-
diná komunitní síť na světě, která poskytuje
svůj informační systém s open source licen-
cí zdarma komukoliv, přestože do jeho vývo-
je jsme investovali již mnoho energie, času
a fi nančních prostředků. 

Během let 2008-2012 jsme dobudova-
li optické sítě na sídlišti Malé Pole a Vlára
ve Slavičíně a na sídlišti Družba v Brumo-
vě. Také jsme téměř kompletně zrekon-
struovali radiovou část naší sítě. Za jeden
z našich největších úspěchů považujeme
to, že od července 2012 je naše síť připojena
linkou 10 Gbit/s ke sdružení NFX přímo
do centra českého Internetu v Praze-Si-
telu, čímž jsme získali konektivitu větší,
než mají největší poskytovatelé ve Zlín-
ském kraji. I díky tomu můžeme mít u nás
televizi po Internetu, tzv. IPTV, kterou
v současné době testujeme a ostrý provoz
by měl být zahájen od září 2012.

Občanské sdružení UnArt slaví 10 let

Vy, dříve narození, si možná vzpomenete na taneční a estrádní vystoupení sku-
piny mladých lidí, bez kterých se v letech 1962-63 neobešla téměř žádná kulturní
akce. Dámskou část souboru tvořily místní dívky, pánskou převážně vojáci, kte-

ří tehdy konali povinnou
vojenskou službu v kasár-
nách VS Bohuslavice. Spo-
lečně jsme za pochopení
a podpory tehdejšího ve-
dení posádky – mjr. Klíra
a kpt. Pavlíčka – také sou-
těžili (a vyhrávali) na armádních soutěžích v Uherském Brodě a Brně, účastnili se 
brigád v okolních JZD a poté večer zajišťovali estrádní program a hudbu na taneč-
ních zábavách v širokém okolí. S odchodem „našich“ vojáků do civilu skončila pro-
fesní éra souboru. V soukromí jsme však stále ve styku a stále se pravidelně setkává-
me na příjemných posezeních, kde vzpomínáme i na ty, kteří už mezi námi nejsou, 
a hlavně na čas společně prožitý. Jsme to stále my, „Soubor mladých“, a to už 50 let. 

Abychom mohli poskytovat placené služ-
by servisu a prodeje vybavení, založili jsme 
v roce 2011 společnost UnArtel, s. r. o., kte-
rá je 100procentně vlastněna sdružením. 
UnArtel může poskytovat služby i fi remní 
klientele, podíl z jeho zisků se vrací a je ná-
pomocen dalšímu rozvoji sdružení. 

Sdružení netvoří technologie, ale lidé. 
K dnešnímu dni máme 3 600 členů ve 3 po-
bočkách. Naši síť využívá i většina místních 
obecních úřadů, knihoven, školek a nezisko-
vých organizací. Abychom mohli garanto-
vat rychlé odstranění jakékoli poruchy, dá-
váme práci několika živnostníkům, od roku 
2009 zaměstnáváme pracovníka telefonické 
podpory a účetní. Každé léto zaměstnává-
me také několik studentů – brigádníků pro 
výstavbu naší optické sítě a pro vývoj naše-
ho open source informačního systému Fre-
enetIS. Kromě toho, po celou dobu vycho-
váváme ze svých aktivních členů – dobro-
volných správců – IT profesionály. Většina 
z nich zúročuje praktické zkušenosti získa-
né správou sítě sdružení i ve svém zaměst-
nání, ti mladší pak ve vysokoškolském stu-
diu – ať už v předmětech zaměřených na po-
čítačové sítě nebo ve svých bakalářských 
a diplomových pracích. 

Díky přízni našich členů a partnerů se 
nám za posledních 10 let podařilo dosáh-
nout toho, že v oblasti síťové infrastruktury 
náš region předčí nejen krajské město Zlín, 
ale celý svět. Nevíme o jiném místě na svě-
tě, kde by bylo možné připojit se k optické 
gigabitové síti za podmínek, které mají naši 
členové. Věříme, že se tímto náš region stal 
i lepším místem k životu – pro nás i budou-
cí generace. Jsme rádi, že můžeme pro Vás 
– naše známé a naše přátele – dělat něco, co 
má smysl, a že na to, co děláme, můžeme být 
hrdí. 

Tomáš Dulík, Zbyněk Šuráň, Jan Jordán, 
Pavel Boráň, Iva Chmelová

„Soubor mladých“ má kulatiny


