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 plasty – 23. 10.
 papír a nápojové kartony – 16. 10.
 sklo – 9. 10.

Svoz tříděného odpadu

Upozornění na úplnou uzavírku – ulice Osvobození

Pokud jste šli ve čtvrtek 12. 9. 2013 kolem
10 hodiny městem, mohli jste zahlédnout 
nezvykle početnou skupinu cyklistů, kterak
projíždí po slavičínských cyklostezkách.
V rámci projektu „Do města i z města, pro
cyklistu cesta“, který napomohl k dalšímu
rozšíření stezek pro cyklisty ve městě a je
začátkem napojení na cyklotrasy Šanov-
Horná Súča, se totiž konala plánovaná
cyklovyjížďka. Skupina 15 žáků z Horné
Súče s doprovodem zahájila svou jízdu
na divnické cyklostezce a projela Hrádkem
až na začátek hrádecké cyklostezky, kde
je čekala neméně početná skupina žáků
a pedagogů ze ZŠ Malé Pole. Tento pelo-
ton pak za asistence Policie ČR a Městské
policie pokračoval přes hrádeckou cyklo-
stezku centrem města do Pivečkova le-
soparku, kde byla první zastávka spojená
s prohlídkou parku. Cesta pak vedla
ke studánce Tatarka, kde se malí výletníci
dozvěděli něco o historii města, jeho osí-
dlení a samozřejmě o Tatarce. Cesta zpět 
již byla jednodušší, z kopce to šlo lépe. Pak
následovala návštěva městského muzea
a opět na kolo a po cyklostezce do Hrádku

Velké dopravní omezení nás zřejmě
čeká v měsíci říjnu 2013 v ulici Osvobození
ve Slavičíně. Již delší dobu všechny motoristy
(a nejen je) trápil stav krajské komunikace
mezi okružní křižovatkou a křižovatkou ul.
Osvobození s ulicí Luční, tedy po Policii ČR.
V komunikaci je totiž umístěn vodovod, který
má již nejlepší léta svého života za sebou
a pozůstatkem po jeho opravách je na mnoha
místech propadající se komunikace. Proto
jsme iniciovali jednání se správcem a ma-
jitelem vodovodu a správcem komunikace
s cílem dosáhnout opravy vodovodu a opravy
povrchu komunikace. Dnes můžeme říct, že
jednání byla úspěšná a bylo dojednáno, že
majitel vodovodu provede ještě v letošním
roce jeho rekonstrukci a správce komu-
nikace v příštím roce položí nový povrch
komunikace. Samozřejmě se to neobejde
bez rozsáhlých stavebních prací a tudíž bez
úplné uzavírky komunikace, která by měla
proběhnout v říjnu tohoto roku. Dodávka
vody pro domácnosti v opravovaném úseku
bude samozřejmě zajištěna provizorním
napojením domácností na vodovod. Vozidla

do 3,5 t by měla objízdnou trasu přes ulici
Dlouhou, vozidla nad 3,5 t pak objížďku jako
při stavbě okružní křižovatky – tedy přes
Val. Klobouky, Brumov-Bylnici a Štítnou.

Jelikož je uzávěrka zpravodaje zhruba
14 dní před tím, než jej čtenář dostane
do ruky, nemáme v době psaní tohoto
článku přesnou informaci, kdy uzavírka
začne, jak bude dopravně značena a kdy
bude předpokládané ukončení uzavírky.
Věříme, že se oprava vodovodu stihne ještě
letos, jak je investorem naplánováno. Pokud
by se totiž oprava nestihla v říjnu, musela
by už počkat na jaro. Jakmile budou tyto
informace známy, neprodleně je zveřejníme
na webu města. 

Každá takováto stavba znamená dopravní
omezení, ale výsledkem by měl být opravený
vodovod a nový povrch komunikace.
Vzpomeňme třeba na rozsáhlou opravu ul.
Luhačovská – také nás obtěžovalo dopravní
omezení, ale výsledek jistě stojí za to. Těšme
se, že totéž budeme moci konstatovat při
opravě zmíněné části ulice Osvobození. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

na oběd. Ti zdatnější se ještě vydali na hor-
skou prémii 1. kategorie na Šabatec a pak
polní cestou do Hrádku.

Vypadá to, že všichni byli spokojení,
protože po řízcích se jen zaprášilo. Pak už
buď zpátky do školy a domů (platilo pro
slavičínské) anebo do cyklobusu a domů
(platilo pro návštěvníky ze Slovenska).

Do města i z města skutečně vede cesta…

V sobotu 5. 110. 20133 se od 9..00 hodin 
koná ppo celémm Slavičííně 

Sběr železného šrotu 
a  starých elektrospotřebičů 

všech velikostí
Prosíme obččany, abyy železnýý šrot a staré 

elektrospotřebbiče ummísťovali před svá 
obydlí, kde si jej místtní jednootka dobro-
volných hasiččů vyzveedne. Po předchozí 
dohodě je možnné odvozz šrotu příímo z místa 
jeho uložení (ssklepa, zahrady). Pro takové 
případy nás, pprosím, kkontaktujjte předem 
na telefonním čísle 7775 987 8005. Akce se 
koná za každéého počaasí.  

Děkujeme občanůmm za poddporu této 
akce, jejíž výýtěžek bbude věěnován na 
vybavení hasiičské zbbrojnice aa podporu 
mladých hasiččů. 

Sbor doobrovolnýých hasiččů Slavičín

Počasí bylo pěkné – tak co ještě říci 
závěrem. Snad jen to, že díky Fondu 
mikroprojektů Operačního programu 
přeshraniční spolupráce SR – ČR mají 
děti z obou stran hranice k sobě zase o něco 
blíže. Ing. Jaroslav Končický

FOND MIKROPROJEKTŮ
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Rada města Slavičína na své 79. a 80. schůzi
mj.
rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Oprava chodníku
č. p. 352 – 315 v sídlišti Vlára“ za cenu obvyklou
ve výši 516 626 Kč vč. DPH, uchazeči Služby
města Slavičína, s. r. o., 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Nevšová
– Oprava výtluků na paseky“ za cenu obvyk-
lou ve výši 99 704 Kč vč. DPH uchazeči RYO
food, s. r. o., Přerov, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Lávka přes Říku“
za cenu obvyklou ve výši 844 748,66 Kč vč.
DPH uchazeči STAVBY A STATIKA spol.
s. r. o., Třinec, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce: „Chce to trochu vzruchu do
cestovního ruchu“ za cenu obvyklou ve výši
578 789 Kč vč. DPH uchazeči RENOSTAV
spol. s r. o., Luhačovice,
 o zadání zakázky malého rozsahu na
služby: „Chce to trochu vzruchu do cestovního
ruchu – brožura o přeshraničním projektu“
za cenu obvyklou ve výši 54 000 Kč vč. DPH
uchazeči MgA. Daniel Šenkeřík, Návojná, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodávku radaru do místní části Divnice
pod názvem akce: „Divnice – Radar RMR-
2“ za cenu obvyklou ve výši 83 732 Kč
vč. DPH uchazeči EMPESORT, s. r. o.,
Valašské Meziříčí,
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení školy v Hrádku, SO Doplňky“ za
cenu obvyklou ve výši 26 620 Kč vč. DPH
uchazeči FASÁDY Zlín, s. r. o., 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení školy ZŠ Malé Pole, SO Doplňky“
za cenu obvyklou ve výši 21 250 Kč vč. DPH
uchazeči FASÁDY Zlín, s. r. o., 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Obnova
Základní školy Slavičín, SO Doplňky“ za
cenu obvyklou ve výši 834 986,02 Kč vč. DPH
uchazeči INSTOP, spol. s r. o., Slavičín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení MŠ v Nevšové, SO Doplňky“ za
cenu obvyklou ve výši 146 502 Kč vč. DPH
uchazeči STAMOS Uherské Hradiště, spol.
s r. o., Uherské Hradiště, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Oprava objektu

Kdo navrhl barvy fasád objektů, které
v letošním roce město zatepluje?

Líbí nebo nelíbí, je to pěkné nebo je to
horší… Také v případě barevnosti fasád snad 
platí sto lidí = sto názorů. Snad proto jsme do-
tazováni, kdo byl autorem barevnosti jednot-
livých fasád. Když jsme vyzývali veřejnost, ať 
předloží své návrhy, tak jsme několik návrhů 
obdrželi, z nichž nejpropracovanější návrhy 
měla Ing. arch. Lenka Dulíková, se kterou jsme 
následně spolupracovali. Tato naše „spolupa-
chatelka“ je tak autorkou či spoluautorkou
nejednoho návrhu či konečného řešení. Dále 
na řešení spolupracoval městský architekt Ing.
arch. Radim Bosák. V následujícím stručném 
výčtu se pokusíme hlavní aktéry (bez titulů) 
uvést a přiřadit je k jednotlivým fasádám. 
Tedy: Základní škola Vlára – vedení školy, 
hasičárna ve Slavičíně – barevnost dána 
řešením fasády budovy Hasičského záchran-
ného sboru (použity stejné barvy), Sokolovna 
– Dulíková + Bosák, DDM – Dulíková + Bosák, 
ZŠ Malé Pole – Dulíková + vedení školy, 
Speciální škola v Hrádku – Dulíková + Osadní 
výbor Hrádek + vedení školy, Obecní dům 
v Divnicích – Bosák + Osadní výbor Divnice, 
Obecní dům v Nevšové a MŠ Nevšová – Osadní
výbor Nevšová.

Při zateplení objektů byly u nejedné
budovy vyřešeny také problémy stavebně-
technického stavu budov – zejména to byly 
opravy střech, balkonů, přístupových schodišť 
atd. Někde se pustili i do interiéru – třeba nové 
šatny mají v ZŠ Vlára, úprav se dočkal sál Obec-
ního domu v Nevšové, jinde úpravy interiéru 
teprve čekají – kupříkladu na Sokolovně, kde 
je třeba opravit předsálí, šatny, bufet nebo 
peklo. To bude fi nančně náročnější akce, 
kterou je teprve třeba připravit.

Proč tak dlouho trvá oprava lávky 
u kruhového objezdu? Měli byste si pohnout, 
všechno Vám trvá.

O opravě lávky jsme psali již v čísle 08/2013
Slavičínského zpravodaje. Zde jsme upo-
zornili, že nepůjde o jednoduchou opravu, ale 
o lávku novou. Tu bylo potřeba vyprojektovat, 

V minulém čísle zpravodaje jsme slíbili, 
že předložíme podrobnější vyhodnocení 
e-aukcí na dodávku energií (elektřina, zemní 
plyn) pro domácnosti ze Slavičína. Jak už
bylo napsáno, celkově se e-aukcí zúčastnilo 
187 domácností a můžeme konstatovat, že 
pro všechny zúčastněné domácností dopadly 
e-aukce příznivě. Co se týká e-aukce na 
dodávku elektřin y, tak ze 166 domácností
155 dosáhlo více než 20 % úspory proti 
stávajícímu dodavateli a u zemního plynu 
z 132 domácností 81. Podrobnější údaje ke 
struktuře úspory jsou uvedeny v tabulce:

Elektřina
Zemní
plyn

počet domácností 166 132

bez úspory 0 0

0-10% 0 18

10-20% 11 33

více než 20 % 155 81

Celková úspora v % 23,47 29,85

Zapojených domácností celkem 187

Jak bylo řečeno dříve, každý občan 
(domácnost) se může rozhodnout až podle 
výsledné ceny, zda navrhovanou smlouvu 
s vítězným dodavatelem uzavře nebo zůstane 
u stávajícího dodavatele. Navrhované smlou-
vy včetně obchodních podmínek jsme měli 
možnost posoudit a můžeme konstatovat, 
že odpovídají standardním podmínkám. 
Lapidárně řečeno – nikde tam „žádný bubák“
malým písmem není. 

Co říci na závěr? Ozývají se někteří občané 
s dotazem, zda se nebude konat další e-aukce 
pro ty, kteří se z nějakého důvodu první 
e-aukce nezúčastnili. Se společností B4F, 
s. r. o., jsme v kontaktu a ta v případě zájmu 
dalších domácností nevidí problém v tom, aby 
byli zájemci z řad našich občanů zapojeni do 
některé z dalších e-aukcí. Předpokládáme, že 
ještě do konce letošního roku přineseme další 
informace. Bude to také odvislé od toho, jak
se budou vyvíjet zprávy ohledně cen energií 
na rok 2014.

Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Ptají se lidé…

Zprávy z radnice
č. p. 19 – R-Ego“ za cenu obvyklou ve výši
60 288 Kč vč. DPH uchazeči Ing. Petr Strnad,
Zlín, 
 o zadání zakázky malého rozsahu na
dodatečné stavební práce na akci: „Slavičín
– zateplení budovy Obecního domu v Di-
vnicích, SO Doplňky“ za cenu obvyklou ve výši
71 753,25 Kč vč. DPH uchazeči AG Staving,
s. r. o., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Slavičín – rekon-
strukce budovy ZUŠ, dodatečné stavební
práce“ za cenu obvyklou ve výši 20 447 Kč
vč. DPH uchazeči AG Staving, s. r. o., Slavičín.
Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města
Slavičína a Rady města Slavičína jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

vypracovat rozpočet, provést soutěž na do-
davatele podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek a pak uzavřít smlouvu s dodavatelem. 
To vše má své lhůty, které jen těžko můžeme 
zkrátit. A to vše již bylo učiněno. Žádný doda-
vatel lávku také za týden nevyrobí a neosadí. 
Lávka musí také splňovat přísné požadavky 
projektantů, kteří musí postupovat podle 
příslušných norem. Není proto možné, jak 
někteří navrhovali, abychom na místo zatím
dali nějakou dřevěnou lávku, než se vyrobí 
železná. Proto opětovně prosíme o trpělivost 
– rozhodně této záležitosti věnujeme velkou 
pozornost.

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

Kdo chtěl ušetřit,
ten ušetřil



3

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

říjen/2013

S odvoláním na ustanovení § 134 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, upozorňujeme na povinnost 
výměny řidičských průkazů vydaných
od 1.  ledna 2001 do 30. dubna 2004 nejpozději
do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu, tedy od 1. ledna 2014,
pozbývají tyto řidičské průkazy platnosti.

Jak postupovat při výměně? Výměnu
řidičských průkazů provádí odbor dopravy
Městského úřadu Luhačovice, příslušný podle
místa trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu. Pro účely této výměny budete

potřebovat jednu barevnou nebo černobílou 
fotografi i průkazového formátu o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad 
totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání 
řidičského průkazu”, která je k dispozici 
na pracovišti registru řidičů. Zákonná lhůta
pro vydání nového řidičského průkazu je 
20 dnů.

Kolik řidičských průkazů je nutné 
do konce roku vyměnit?

V našem správním obvodu, týkajícího se 
obcí Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, 
Horní Lhota, Ludkovice, Podhradí, Pozlovice, 
Sehradice, Slopné, Slavičín, Bohuslavice nad
Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, Šanov, 
zbývá aktuálně do konce roku 2013 vyměnit 
ještě přibližně 650 řidičských průkazů 
spadajících pod tzv. povinnou výměnu, tedy 
přibližně 163 průkazů za kalendářní měsíc.

Tak tedy počítejte a s výměnou řidičských 
průkazů neotálejte, nenechte si tuto povinnost 
na poslední chvíli, předejdete tak nervozitě 
a delšímu čekání v závěru roku.

Ing. Miloš Vala, vedoucí odboru dopravy, 
Městský úřad Luhačovice

Město Slavičín přijme člena Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Slavičín
kategorie JPO II s pohotovostí pro funkci 
strojník.

Požadavky:
 řidičský průkaz skupiny C + E
 zdravotní způsobilost
 trestní bezúhonnost (doložená výpisem
z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce)
 zájem o práci v oblasti požární ochrany
 zodpovědnost
Výkon služby v jednotce zahrnuje:
 absolvování základní odborné přípravy 
 absolvování kurzů odborné způsobilosti
 pracovní pohotovost v místě bydliště nebo
jiném místě tak, aby nebyl ohrožen výjezd
jednotky
 provádění hasebních a záchranných prací
při zásahu
 účast při nařízených cvičeních
údržbu požární techniky a věcných
prostředků požární ochrany podle potřeby
zajištění akceschopnosti jednotky
 absolvování cyklické odborné přípravy

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové
řízení na udělení grantů města Slavičín
v roce 2014.

I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Předmětem výběrového řízení je účelové
poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu
města Slavičín v roce 2014 na obecně
prospěšné činnosti, které mají přímý vztah
k městu Slavičín.
2. Tématické zadání grantů:
- podpora sportovní a tělovýchovné činnosti
- oživení kulturního a společenského života
ve městě
- podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
- zkvalitnění ochrany životního prostředí
a ekologická výchova

II. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Termín podání žádosti o grant města
Slavičín na rok 2014: do 18. října 2013
2. Místo podání žádosti: město Slavičín,
Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu
Slavičín na uvedené adrese. Žádost lze
doručit buď poštou nebo osobně na podatel-
nu. Pro přijetí žádosti ve stanoveném termínu
je rozhodující datum razítka podatelny.
3. Žádost se podává na předepsaném tis-
kopise „Žádost o dotaci – GRANT z rozpočtu
města Slavičín“, který je k dispozici na eko-
nomickém odboru MěÚ Slavičín nebo
na www.mesto-slavicin.cz (Městský úřad
Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor
ekonomický).
4. Žádost musí obsahovat všechny
předepsané údaje a povinné přílohy.
5. Žádost na konkrétní projekt/akci může
být uplatněna pouze v rámci jednoho tema-

tického zadání a musí být realizován/a v roce
2014.
6. Žádost o grant může podat právnická
i fyzická osoba se sídlem na území města
Slavičín.
7. Do výběrového řízení nebudou zařazeny
žádosti žadatelů, kteří: 
- budou mít v průběhu výběrového řízení
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím
a společnostem zřízeným nebo založeným
městem,
- v roce 2013 (pokud byli příjemci gran-
tu) nepředložili ve stanoveném termínu
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu,
vyúčtování grantu nebo nesplnili podmínky
dané Smlouvou o poskytnutí grantu.
8. Žadatel je povinen se před podáním žádosti
o grant seznámit s podmínkami poskytnutí
grantu, které jsou podrobně stanoveny
v těchto dokumentech:
- Obecná pravidla pro udělování grantů města
Slavičín
- Vzory smluv o poskytnutí dotace (grantu)
z rozpočtu města Slavičín
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu pod-
porovaném grantem – příloha č. 1 ke smlouvě
- Pravidla vyúčtování dotace (grantu) – příloha
č. 2 ke smlouvě
- Tiskopis k vyúčtování dotace (grantu) –
příloha č. 3 ke smlouvě

III. HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
10. 9. 2013 vyhlášení výběrového řízení
na udělení grantů na rok 2014 – RM
11. 9. 2013 zveřejnění výběrového řízení
(úřední deska, web)
1. 10. 2013 zveřejnění výběrového řízení
(Slavičínský zpravodaj)

18. 10. 2013 uzávěrka přijímání žádostí 
o granty na rok 2014
do 20. 11. 2013 návrh udělení grantů na rok
2014 – kulturní a sportovní komise
3. 12. 2013 návrh udělení grantů na rok
2014 – 1. čtení RM
do 31. 12. 2013 schválení udělení grantů
na rok 2014 – ZM

IV. VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Žadatelé o grant města Slavičín na rok
2014 budou o výsledku výběrového řízení 
vyrozuměni do 30 dnů od jeho ukončení 
a to následujícím způsobem: 
- Slavičínský zpravodaj
- web města
2. Ekonomický odbor MěÚ Slavičín následně
připraví k podpisu příslušné smlouvy
o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu
města Slavičín na rok 2014 a příjemci grantu
budou vyzváni k podpisu smlouvy. Grant 
nebude vyplacen v případě, že příjemce bude
mít neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím
a společnostem zřízeným nebo založeným
městem.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Město Slavičín si vyhrazuje právo
požadovat od žadatele v průběhu výběrového
řízení případné doplňující informace nad
rámec údajů uvedených v žádosti o grant.
2. Dokumentaci projektů/akcí, které jsou
předmětem žádosti o grant, město žadateli
nevrací.
3. Veškeré dokumenty a tiskopisy
k výběrovému řízení jsou k dispozici
na webových stránkách města nebo
na ekonomickém odboru MěÚ Slavičín.
4. Schváleno usnesením Rady města Slavičín
č. 80/1428/13 ze dne 10. 9. 2013.
 Ing. Jaroslav Končický,
 starosta

Výběrové řízení na udělení grantů města

Nevyměníš = nepojedeš, 

máte už nový řidičský průkaz?

Výkon služby bude prováděn formou
práce konané mimo pracovní poměr.

Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Slavičín 
u Mgr. Ivy Florešové, vedoucí odboru
správního, dveře č. 209, tel.: 604 341 480.
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, oznamuji, že volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komen-
ského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí,
Pod Vrškem, Sedlářská, Staroměstská,
Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní
náměstí, náměstí Mezi Šenky
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy rad-
nice, Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar.
Šály, L. Výducha, Mladotická, Mladotické
nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Úvoz, Zámečnická, K Nábřeží, Středová,
K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318, 322
– 334, 573, 575, 788, 811 – 816, K. Vystrčila
– v domech č. p. 320, 321, 352, 391 – 393,
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33, 230,
254, Školní – v domech č. p. 116, 262, 276,

290, 305, 403, 569 – 571, 574
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základ-
ní školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Javorová I, Javorová II, Nad 
Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Ryb-
níka, K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 
355 – 358, 390, 567, K. Vystrčila – v domech
č. p. 282, 377 – 389, 885, 886, Školní – v do-
mech č. p. 564 – 566
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční, 
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224, 226, 
236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261, 265 
- 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303, 
335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532, 
534, 535, 591, 624, 903, Dlouhá – v domech 
č. p. 300, 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 
Základní školy Malé Pole, Osvobození 8, 
Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá 
– v domech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 
786, 888
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí 
Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 
Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Hrádek
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Divnice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v kulturním domě 
v Nevšové č. p. 95

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.
2. Voliči budou dodány nejpozději 1 den 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 
3. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování v místnosti pro hlaso-
vání je každý povinen poslechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Škkolníí rok 2200013/200144 v nnovém kkkabátě

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou
minulostí. Ty letošní byly zvláštní, neboť
žáky vystřídali řemeslníci. Stavební práce
se rozběhly s mírným zpožděním, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Co všechno
se dá za necelé dva měsíce stihnout, je
neuvěřitelné. Zateplení budovy včetně
výměny oken, která byla již v havarijním
stavu, a k tomu se ještě neplánovaně přidala
i oprava střechy. Kdo jste již zažili výměnu
oken doma, jistě souhlasíte, že zejména
úklid po skončení prací je náročný. Nebylo
tomu jinak ani u nás ve škole. S blížícím
se termínem zahájení školního roku
2013/2014 sice práce fi nišovaly, ale přesto
se zdálo, že se vše nestihne. V přípravném
týdnu všichni zaměstnanci školy přiložili
ruku k dílu a za pomoci pracovníků
veřejně prospěšných prací se vše podařilo
připravit k zahájení nového školního
roku a budova naší školy opravdu zazářila
v novém kabátě. I okolí zaznamenává velkou
změnu. Nové chodníky, ochozy a úpravy
terénu stavební fi rma zatím ještě dokončuje.
Poté bychom rádi vylepšili okolí školy

vykácením některých stromů a výsadbou
nové zeleně.

 Rekonstrukce hřiště v porovnání se
zateplováním budovy byla akce menšího ro-
zsahu, ale její výsledek je skvělý. Na betono-
vou plochu byl položen umělý povrch a bylo
upraveno okolí školního hřiště. Vybu-
dováním altánku vzniklo místo pro možnost 
výuky některých předmětů (prvouka,
přírodověda) a bude ho jistě využívat i školní
družina. Jen doufám, že se podaří oplo-
cením hřiště vyřešit problémy s nevítanými
návštěvníky, kteří poškozují a znečišťují
okolí školy.

 Slavnostního zahájení školního roku
2013/2014 se – jak již bývá tradicí – zúčastnil
starosta města Slavičína Ing. Jaroslav
Končický. Přivítal zejména prvňáčky
a samozřejmě si prohlédl nejen připravené
a zrekonstruované prostory v budově školy,

Poděkování
Touto cestou děkujeme těm, kteří

pomohli zrealizovat 1. etapu výstavby 
dětského hřiště v areálu Mateřské školy 
v Nevšové, a to městu Slavičín, Nadaci 
SYNOT Uherské Hradiště a Nevšová 
dětem, o. s., za fi nanční podporu tohoto
projektu.

Velký dík patří zejména členkám
sdružení Nevšová dětem, o. s., paní 
MUDr. Monice Bartíkové a Mgr. Simoně
Goňové, které se zasloužily svou ochotou,
pílí a elánem o vybudování dvou nových
hracích prvků.

Zkrátka děkujeme všem, kteří přiložili
ruku k dílu a přispěli tím na dobrou věc. 

Za nevšovské děti
Mgr. Žaneta Spurná,

ředitelka MŠ Slavičín-Vlára

ZŠ Malé Pole
ale posoudil i vzhled budovy a školní za-
hrady. 

 Závěrem chci poděkovat vedení města 
Slavičín za podporu v realizaci výše 
zmíněných stavebních úprav. Jsme rádi 
za vytvoření hezkého pracovního prostředí 
nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti, 
kterým přeji hodně jedniček a úspěchů, 
rodičům pevné nervy a všem ostatním peda-
gogickým pracovníkům tvořivý a úspěšný 
školní rok 2013/2014.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy 
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ŠZŠŠ Slaavičín--VVVVlára zaařazzena 
p j pdoo proojektu CCCentra spoortu

Dne 26. června 2013 bylo schváleno
Výkonným výborem Asociace školních
sportovních klubů ČR zařazení naší školy
do projektu Centra sportu. 

Centra sportu při školních sportovních
klubech AŠSK ČR nabízí podmínky pro
pravidelné pohybové akt ivity žákům
kmenové školy a žákům z územně si blíz-
kých škol. Našimi partnerskými školami
jsou ZŠ Luhačovice, ZŠ Slavičín-Malé Pole,
ZŠ Vlachovice a ZŠ Rokytnice. Cílovou
skupinou nejsou talentované děti, nýbrž
děti, které neprovozují pravidelně sport.
Prioritou centra sportu je zabezpečit jejich
aktivní pohybovou činnost. Školní centra
sportu jsou Asociací fi nančně podporována
po období tří let. Škola také získá fi nanční
prostředky na nákup sportovního vybavení
tělocvičny, které mohou využívat všichni
žáci okolních škol.

V průběhu školního roku se tak mohou
žáci našich partnerských škol těšit na účast 
v atletických závodech, ve fl orbalových,
fotbalových či volejbalových turnajích
a jiných sportovních aktivitách, které bude
ZŠ Slavičín-Vlára pořádat.

Ing. David Ptáček

Slaaviččínská zzzákladkka oopětt pomoohhhla 

Když se v dubnu 2011 ZŠ Slavičín-Vlára
přihlásila do projektu Čtení pomáhá, ani
ve snu nikoho nenapadlo, že budeme sahat 
na mety nejvyšší. Nejenže jsme vyhráli hlavní
výhru – zájezd pro celou třídu na Mallorcu, ale
i celkově byl pro nás projekt velmi úspěšný.
Vloni žádná hlavní výhra určena nebyla,
odměnou byla „jen“ pomoc potřebným. Přesto
se naši žáci zapojili opět. 

Za dva roky, kdy projekt probíhal, vy-
plnili žáci úspěšně 3300 testů a přispěli tak
na charitu částkou 167 000 Kč. Tato částka nás
celorepublikově vynesla na 4. místo (z 1300
škol). Za úspěchem stojí samozřejmě podpora
vedení školy, které umožnilo zakoupit knihy
určené k četbě, ale také ochota vyučujících
českého jazyka, kteří žáky ke čtení motivují.

(Více se můžete dozvědět na www.va-
lasskeinoviny.cz z 28. 8. 2013).

Mgr. Hana Majeriková

Znnovuu ve svvěěětle kammerr

Ještě jsme nestačili vstřebat zážitky
z natáčení Bludiště, a už se na nás rozsvítila
světla kamer znovu. Tentokrát ale přijel
televizní štáb za námi do Slavičína. ČT
Ostrava se rozhodla otestovat, jak jsou naši
žáci šikovní, a přijela k nám natáčet 8. díl
televizního pořadu Šikulové.

Už v červnu na závěr školního roku jsme
procházeli se scénáristou tohoto pořadu naši
školu, jednotlivé třídy i blízké okolí. Pro-
blémem bylo nejen vybrat pouze 12 šikulů,
ale také vybrat místo k natáčení. Líbila se jim
škola, učebny, Školní informační centrum,
ale i školní zahrada či krásné prostředí
v okolí školy u rybníka.

Vše do sebe krásně zapadlo, a tak výsled-
kem je hezká prezentace našeho města, jeho
historie, zajímavých míst ve Slavičíně a také
samozřejmě prezentace výrobků našich
šikulů. Ti naučí televizní diváky hezkou
výzdobu nebo také výrobky z použitých
materiálů, tedy něco eko. 

Víc raději prozrazovat nebudeme, raději
se na výsledek podívejte sami. Určitě z něho
budete mít stejnou radost jako my. V neděli
27. 10. 2013 v 11.00 hodin si proto zapněte
ČT Déčko a snad si Šikuly užijete stejně jako
naši žáci vlastní natáčení. Byť bylo pro ně
hodně náročné, určitě stálo za to.

Přejeme Vám hezkou podívanou.
Mgr. Ludmila Jandíková

Zááří pplné akkkccí

Svěží a odpočatí po prázdninách jsme
zahájili školní rok tradičními adaptačními
pobyty žáků 4. a 6. ročníků v hotelu Ada-
mantino v Luhačovicích a v rekreačním
zařízení Hájenka v Brumově-Bylnici. Chlapci
a děvčata se společně s třídními učitelkami
snažili formou motivačních her a zážitkových
programů vytvořit podmínky pro správné
soužití a spolupráci ve třídách a žáci 6. ročníku
si navíc tvořili pravidla pro své nové třídní
kolektivy.
Lekce plavání zahájily kolektivy tříd 2. a 3.
ročníků v Městské plovárně v Luhačovicích.
Pro žáky 2. stupně, kteří využívají počítače
k získávání informací a rádi čtou, zahájilo
Školní informační centrum svou činnost.
Během roku je čeká ještě spoustu zajíma-
vých akcí. 
Na dopravním hřišti v Malenovicích si
čtvrťáci na kole vyzkoušeli, jak se jezdí podle
pravidel silničního provozu, jak důležité je
respektovat dopravní značení a semafory.
V jarním období za své znalosti určitě získají
průkaz cyklisty.
Vybraní žáci 4. – 6. ročníku předvedli své
výtvarné dovednosti při natáčení televizního
pořadu pro děti Šikulové, který odvysílá ČT
Déčko 27. 10. 2013 v 11.00 hodin.
Po skvělém úspěchu v loňském školním
roce, kdy jsme získali titul Ekoškola a v Malé

Z malých vystrašených prvňáčků, 
plných otázek a otazníků z toho, co je vůbec 
v té škole čeká, jsou – už téměř ze všech – 
ostřílení prvňáčci. Téměř všechna školská 
zařízení na území našeho města přes 
prázdniny značně vylepšila svůj image. 
Potřebovala zahájit logicky provoz k začátku 
nového školního roku.

A jak je to s námi? Příslib „hotovo“ 
stále platí k 19. tohoto měsíce. Co to bude 
přesně znamenat? Konec výměny oken 
vč. parapetů, úpravy podlah ve velké části 
zařízení, malování, výměnu dveří, ale i velké 
změny v kotelně, novou střechu, vyřešení 
problému s komínem, zateplení, novou 
fasádu a samozřejmě úklidové práce uvnitř 
zařízení, ale i venku, na zahradě DDM. Pro 
interní pracovnice zařízení to znamenalo 
a ještě stále znamená ztížení pracovních pod-
mínek s tím, že obsah práce dané celoročním 
plánem a související s úkoly na toto období 
zůstávají s ohledem na uplynulé školní roky, 
beze změny.

Zahajovací schůze interních i externích 
pracovníků zařízení se musela přesunout, 
díky pochopení vedoucí městské knihovny, 
do prostor Horákovy vily.

Přihlášky do zájmových kroužků a kurzů 
jsou k dispozici na obou místních základ-
ních školách, ale i v DDM a na webových 
stránkách DDM – www.ddmslavicin.
cz. Zájmové kroužky, jak jistě už víte, za-
hajují v DDM svoji činnost obvykle k 1. 10. 
kalendářního roku. V tomto se budeme letos 
trochu lišit. Naše elokovaná pracoviště za-
hájí činnost k tomuto datu, zájmové kroužky, 
které mají své sídlo v hlavní budově, pak 
zahájí svoji činnost s ohledem na ukončení 
rekonstrukce a potřebný úklid vč. rozmístění 
doposud přikrytého vybavení a inventáře, 
k 1. 11. 2013. Je třeba vše připravit tak, aby 
domeček příjemně překvapil nejen svým 
vnějškem, ale i svým interiérem. Příjemné 
překvapení v podobě změn však chystáme 
i v souvislosti s nabídkou našich pravidel-
ných aktivit – zájmových kroužků a kurzů 
na tento školní rok, kde nově najdete: aero-
bik I, aerobik II, dílničku pro malé slečny, 
klubáček, malé šikuly, němčinu pro děti ml. 
i st. školního věku, keramiku mix – v novém 
podání, karate a odpohernu.

A co že je to ta odpoherna? Bývalá míst-

Základní škola Slavičín-Vlára
energetické akademii již podruhé 1. místo, 
aktivně pokračujeme v Recyklohraní.Sběrem
starých baterií a elektrospotřebičů jsme na-
sbírali tolik bodů, že jsme si tentokrát za ně 
mimo jiné vybrali 18 zajímavých encyklopedií.
Svou činnost zahájil i národopisný soubor 
Slavičánek, který jistě naváže na úspěchy 
loňského školního roku, a v rámci přípravy 
svého programu se chystá na tradiční 
dvoudenní soustředění v hotelu Adamantino 
v Luhačovicích.

Mgr. Jitka Pavlůsková, zástupce ředitele

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Rada Zlínského kraje opět podpořila naši
školu a schválila další investiční záměr,
po investičním projektu celkové vnitřní
rekonstrukce areálu SOŠ za 22,5 mil. Kč byl
schválen investiční záměr do OP Životní
prostředí Energetické úspory SOŠ Slavičín,
projekt v celkovém rozpočtu 25,6 mil.
Kč. Cílem je rekonstrukce obvodových
plášťů budov areálu SOŠ a výměna všech
prosklených částí.
 Poděkování fi rmě TRYON, s. r. o., Ka-
milu Mackovi – obchodně-technickému
manažerovi firmy, za sponzorský dar
v podobě materiálně technických pomůcek
pro strojaře v celkové výši 25 000 Kč. 
 Vedení školy připravuje výběrová řízení
na dodávku CNC soustruhu, pomůcek
do fyziky na gymnáziu a technických
oborů SOŠ v celkové výši přes 5,4 mil. Kč.

Akktiviity

 1. a 2. zářijový týden proběhly náhradní
a opravné termíny maturitních zkoušek
společné i profi lové části b – SOŠ.
 Stáž v Itálii – gymnázium – ve dnech
9. – 13. 9. 2013 se vybraní žáci se zájmem
o historii a umění zúčastnili studijního
vzdělávacího zájezdu do Itálie. Společně
s průvodcem CK Školní zájezdy a ped.
dozorem Mgr. Marií Hrabinovou navštívili
nejznámější památky Florencie – města Mi-
chelangela a rodu Medici, dále si prohlédli
antický Řím (Pantheon, Forum Romanum,
Colosseum, fontánu di Trevi) a poslední
den strávili ve Vatikánu, kde navštívili
Sixtinskou kapli, chrám sv. Petra a další
vatikánská muzea. Pro všechny to byl
nezapomenutelný zážitek.
 Stáž v Praze – gymnázium – ve dnech
9. – 13. 9. 2013 navštívili žáci maturitních
ročníků oktávy a třídy G-4 již tradičně naše
hlavní město Prahu v rámci historicko-
zeměpisné exkurze s bohatým programem.
Kromě návštěvy známých historických
památek byly náplní exkurze taktéž další
kulturní aktivity s návštěvou divadelních

představení dle individuálního výběru. 
Až na deštivé počasí se exkurze vydařila 
a maturanti se vrátili spokojeni. 
Vodácký kurz – gymnázium – ve dnech 
9. – 12. 9. 2013 se uskutečnil z důvodu 
nepříznivého červnového počasí náhradní 
termín vodáckého kurzu pro žáky třídy 
septimy a G-3 v Rudě nad Moravou. Bohužel 
počasí žákům nepřálo ani tentokrát, přesto 
statečně na vodě odolávali dešti i chladu. 
Z kurzu se všichni vrátili unaveni ale spo-
kojeni, že prošli touto zatěžkávací zkouškou 
a někteří zvítězili sami nad sebou.
 Ve dnech 9. – 12. 9. 2013 se vybraní žáci 
naší školy opakovaně podíleli na organizaci 
XXI. Mezinárodního kongresu a výstavy 
„Odpady – Luhačovice 2013“. Kromě po-
moci na přípravách a organizaci kongresu 
byly pro žáky zajímavé taktéž obsahové 
náplně některých prezentací s problema-
tikou životního prostředí, odpadového 
hospodářství, třídění bioodpadů atd.
 Dne 16. 9. 2013 se uskutečnil nohejbalový 
turnaj za účasti žáků základních a středních 
škol ze Slavičína a našich partnerů – Gym-
názia a SOŠ v Dubnici na Váhom. 
Škola se již tradičně spolupodílela na or-
ganizaci finančních sbírek „Světluška“ 
a „Srdíčkového dne“. Zakoupením předmětu 
mohli žáci i zaměstnanci školy přispět na ne-
mocné a postižené děti.
Projektová činnost žáků – Dne 17. 9. 
2013 se studenti tříd S-2, S-3, S-4, KČ-2, 
KČ-3 ze Střední odborné školy zúčastnili 
exkurze do pekárny paní Staňky Elšíkové 
ve Vizovicích v rámci realizace projektu 
Modernizace výuky biologie a chemie 
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín, reg. 
č. CZ.1.07/1.1.38/01.0030. Exkurze byla 
zaměřena na přípravu přírodního pečiva 
bez umělých barviv, konzervantů a dalších 
stabilizátorů.

 Adaptační pobyt pro první ročníky – 

Informace Vzdělávacího střediska

club. Vyučovaly se zde většinou cizí jazyky.club Vyučovaly se zde většinou cizí jazyky
Provoz odpoherny bude v souladu s rozvrhem
DDM. Bude dostupný v podstatě pro každého,
kdo bude třeba čekat na zahájení zájm.
kroužku či na autobus, na rodiče, nebo jen
tak pro radost a odpočinek. A cena? Potěšíme
vás – nulová.

Přes všechny obtíže máme v současnou

dobu za sebou několik aktivit: „V září světlušky
září“, a to ve spolupráci s oběma místními ZŠ
na území města, Gymnáziem J. Pivečky vč.
učiliště SOU Slavičín, s výsledkem sbírky:
15 944 Kč. Tuto částku spočítala v den sbírky
pětičlenná komise v DDM za účasti světlušek.
Částka byla odeslána na účet hlavního
pořadatele sbírky, Nadačního fondu Českého
rozhlasu. Ve spolupráci s místní knihovnou

jsme uspořádali v pořadí již X. ročník Po-
hádkiády, chystáme program na blížící se 
podzimní prázdniny, a to zájezd do Galaxie, 
Golden Apple Zlín (Šmoulové 2 ve 3D).

Moc a moc se na Vás těšíme v našem, 
Vašem vylepšeném domečku. A moc a moc 
doufáme, že se Vám tu bude líbit a budete se
k nám rádi vracet.

Pedagogické pracovnice DDM Slavičín

gymnázium – ve dnech 23. – 24. 9. 2013 
trávili svůj čas žáci prvních ročníků primy 
a G-1 na adaptačním kurzu na Královci i se 
svými třídními učiteli. 

Naabíddka doosssažení kvaalifi fikace –– SOŠ

Škola jako autorizovaná osoba umožňuje 
získat pro zájemce z řad veřejnosti a fi rem 
dílčí i úplné kvalifi kace v oboru Obráběč 
kovů dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání:
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů

Naabíddka vzzdddělávaccíchh 
ykuurzůů školyy – SOŠ

Ekonomika: základy účetnictví a správy 
daní pro podnikatele, základní písemnosti 
v podnikání
ICT: kurzy základních dovedností práce 
s textovými a tabulkovými editory Micro-
soft Offi ce, práce s internetem: http://www.
gjpslavicin.cz/cz/sipvz_doplnkova_cin-
nost/
 Rekvalifi kace elektro: kurzy elektroroz-
vody, elektroinstalace, elektrozařízení, 
Vyhláška č. 50/1978 Sb.
Jazykové kurzy – anglický, německý, 
francouzský jazyk

Naabíddka prraaací školly ppro vveřejnooost:

Práce na CNC strojích, soustruhu 
a frézkách
Instalatérské práce
Oprava osobních automobilů
Elektrikářské práce
Organizace oslav, rautů

Kontakt – tel. číslo: 731 636 995

Deen ootevřennných dveeří na škole:: 

22. 11. od 8.00 hodin do 17.00 hodin, 
23. 11. od 8.00 hodin do 12.00 hodin 
v budově gymnázia.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Horní náměstí č. p. 111, 
763 21 Slavičín
Pevná linka: 571 110 425
Mobil: 739 095 315
E-mail: pindakova@pivecka.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St   8.00 – 18.00 hodin

Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné

využívat 12 PC a Internet ZDARMA.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na média, vazba
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013
Minimální počet pro otevření kurzů je 
10 účastníků.
Počítačové kurzy
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
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 Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 PowerPoint – 12 hodin – 500 Kč
Jazykové kurzy
Jazyk ruský pro pokročilé – 3 000 Kč
za školní rok
 NOVINKA! Jazyk anglický pro začátečníky
a pro pokročilé – speciální kurzy s rodilým
mluvčím (Angličan žijící ve Zlíně), který
vyučuje Angličtinu přirozenou metodou.
Vede kurzy dětí, univerzitních studentů
i dospělých. Otevření kurzů a cena dle počtu
účastníků. 
 Angličtina pro předškoláky – každý pátek
od 15.00 do 16.00 hodin – výuka formou her,
písniček…
Finanční kurzy
 Kurz fi nanční vzdělávání – zdarma

Chcete mít pod kontrolou vlastní fi nanční 
situaci? Chcete zvládnout nečekané výdaje?
Chcete si vytvořit správné návyky ve spra-
vování svých peněz? Chcete se vyhnout 
podvodníkům? Pokud ano, navštivte náš kurz!
Čekají na Vás informace rozdělené do těchto
5 modulů: Rodinný rozpočet, Finanční
produkty a služby, Podepsat můžeš, přečíst 
musíš, Finance v pracovněprávním vztahu,
Zodpovědné zadlužování.

Termíny: 7. 10., 9. 10., 14. 10., 16. 10.,
21. 10. – rodiče na MD a RD

Místo: Slavičín, Mateřské centrum,
K Hájenkám 354

Finanční vzdělávání je
součástí projektu ABECEDA
RODINNÝCH FINANCÍwww.abecedarodin-
nychfinanci.cz a je finančně podpořeno
partnery projektu.
Tvořivé kurzy
 Dílna inspirace – každou středu od 16.00 
hodin v domě č. p. 96 na Horním náměstí
ve Slavičíně. Případné dotazy Vám ráda
zodpoví paní lektorka Eva Bartošová na tel.
čísle 777 913 782.

Program: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. –
Patchwork, 30. 10. – Korálkování (hvězdy)
Připravujeme
Volejbalový turnaj „Amatéři v akci“
ve Slavičíně – 14. 12. 2013 ve sportovní hale
ve Slavičíně

Milí sportovci a fanoušci volejbalu, srdečně
Vás zveme na I. Volejbalový turnaj aneb
„Amatéři v akci“, který se uskuteční 14. 12.
2013 v sportovní hale ve Slavičíně.

Sportovní akce je určená pro smíšená
družstva (max. 2 muži v družstvu), která hrají
se zálibou a nadšením volejbal.

Čas: 9.00 hodin (od 8.30 hodin prezentace
družstev)
Místo konání: sportovní hala Slavičín
Startovné: 300 Kč za družstvo (zahrnuje nájem
sportovního areálu, pitný režim, klobáska)
Občerstvení: klobásky, limo, svařáček, domácí
koblížky…
Program: především zahrnuje volejbalový
turnaj pro smíšená družstva. Při hře budou
použita standardní pravidla. Registrace
účastníků, jejíchž součástí bude nahlášení
názvu týmu a zaplacení startovného, losování
zápasů, seznámení s pravidly a zahájení
zápasů. Na závěr proběhne vyhlášení
vítězných týmů, předání věcných cen
a diplomů.
Doprovodný program: je pro vás pečení
vánočního cukroví koníčkem a sklízíte
pochvalu od každého, kdo jej ochutnal?
Pokud ano, vezměte s sebou pár kousků toho
nejvydařenějšího a zapojte celé družstvo
do soutěže. Hodnotit přinesené cukroví
bude odborná porota složená ze seniorek
z DIA klubu Slavičín. Výherci budou oceněni
věcnými cenami. 
Přihlášky: do 11. 12. 2013 (přihlášky si můžete
vyzvednout přímo v Nadaci Jana Pivečky,
Horní náměstí 111, Slavičín nebo je najdete
na našich internetových stránkách www.
pivecka-ops.cz, www.pivecka.cz).

Volejbalový turnaj pořádá Vzdělávací,
sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, Slavičín. Kontakt: 571 110 425,
739 095 315, e-mail: pindakova@pivecka.cz.
Těšíme se na Vás!

Volejbalový turnaj je fi nančně podpořen
z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.
Akce, které proběhly
Pohádkový les je za námi!!!

A opět nebyl ledajaký! Nad čtyři sta

návštěvníků se v sobotu 31. 8. 2013 
odpoledne prošlo pohádkovým lesem, 
který proběhl jako každoročně v Pivečkově 
lesoparku. 

Od 14.00 hodiny se otevřely brány 
Pohádkového lesa a na děti čekaly po-
hádkové postavičky, které dobře znaly 
z českých pohádek jako Červená Karkulka, 
Křemílek a Vochomůrka nebo třeba Mach 
a Šebestová, jimž samozřejmě nechyběl ani 
pes Jonatán. Děti v doprovodu svých rodičů 
plnily na každém stanovišti rozmanité 
úkoly s očekávanou odměnou v podobě 
sladkostí. Kdo po procházce pohádkovým 
lesem zrovna netančil s moderátory myšáky 
Montym a Pepou v rytmu diska, mohl si 
zasoutěžit v různorodých disciplínách, 
které si pro ně připravila Sněhurka společně 
se svými 7trpaslíky. Vzhledem k tomu, že 
sobotnímu odpoledni přálo po dvou letech 
i pěkné počasí, všichni si Pohádkový les 
náležitě užili, což bylo poznat především 
na rozjařených tvářích těch nejmenších. 
Doufáme, že příští rok se Pohádkový 
les vydaří tak jako tento rok a společně 
zakončíme další poslední prázdninovou 
sobotu. 

Děkujeme Hasičskému záchrannému 
sboru Slavičín za pohotový zásah při 
likvidaci hnízda sršňů, které během dne 
návštěvníkům komplikovalo procházku 
pohádkovým lesem. Dále děkujeme městu 
Slavičín za poskytnutou fi nanční částku 
5 000 Kč z rozpočtu města, Moštárně 
Hostětín za darování jablečných moštů 
a panu Radomíru Svobodovi za poskytnutí 
chlazených nápojů. Naše velké poděkování 
patří všem účinkujícím, dobrovolníkům, 
kamarádům a partnerům, Divadlu SemTam-
Fór a Dia klubu Slavičín.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Tomáš a Markéta Ganišinovi – dcera Marie

NAROZENÍ – SRPEN
Marek a Petra Jevič – syn Jakub
Igor a Hana Kováčovi – syn Karel
Libor Machů a Leona Sušilová – dcery Lucie
a Ester
Lubomír Kudelka a Monika Pešková – dcera
Jolana

23. 8. 2013 Marie Maděryčová, 83 let, Slavičín
23. 8. 2013 Jindřich Piner, 81 let, Slavičín
23. 8. 2013 Josef Hnilo, 86 let, Slavičín
26. 8. 2013 Marie Studeníková, 83 let, Slavičín
28. 8. 2013 Anna Klimečková, 78 let, Hrádek
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje na-
rození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se
zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

SŇATKY – ČERVENEC
Zbyněk Málek a Blanka Koblásová
Vladimír Zvonek a Lucie Zábojníková
Miroslav Struhař a Veronika Zezulková
Radomil Polách a Šárka Kostková

ÚMRTÍ
4. 8. 2013 Josef Argaláš, 83 let, Rokytnice

 6. 8. 2013 Václav Tomšů, 57 let, Slavičín
 12. 8. 2013 Marie Drgová, 86 let, Slavičín
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Dne 27. řříjna 2013 
vvvzpomenemme 3. výročí, 
kkdy nás naavždy opustil 

nnáš draahý manžel, tatínek, dědeček, 
ppan aStaannisn lav ŠTEEFANÍK ze Šanova.

S láskáskáskoou a úctouu stále vzpomínají 
mannnžeelka, dceryy a syn s rodinami. 

DneDneDne 11 11 11. ř. ř. říjníjníjna 2200133 vz v pompompomeneeneneneme me m
20.20.20. sm sm smutnutnutné vé vé výroýroýroččí,čí, kd k y ny ny nás ásás navnavnavn ždyždy 
opuopuopustististila lala panpanpanííí MarMaMarie ie SALSALSALVETVEVE OVÁOOVÁ. 

S lSS áskáskáskou ou ou vzpvzpvzpomíomío najnajjí míí anžel,el, 
dětdětděti si si s ro rorodindindinamiamiami a  a ostatní rí rí rodiodioddina.na.  

Dne 1. řříjna 2013 
vvzpooomeneme 7. výročí úmrtí

paní Marie KKURTINOVÉ.
Za tichou vzpommínku děkuje dcera 
Libuše s rodinou a rodina Salvetova LLib š di di S l t

a Kurrtinova. 

Dne 25. října 20013 vzpomeneme
10. výročíí úmrtí paní 

Marie ŠURÁŇOOVÉ ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vvzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají synové 

a dcera ss rodinami.

Dne 21. října 20013 vzpomeneme
10. smutné výýročí úmrtí pana 

Jaromíra STARRÉHO z Nevšové.
S láskou a úctou vzzpomínají manželka

Marie a dceryy Jana a Marcela 
s roddinami.

Dnnee 14. října 2013 vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí
paní Hedviky PEŠKOVÉ

aa dnne 15. října 2013 17. výročí úmrtí
panní HHeedviky HRBÁČKOVÉ

j
 z Nevšové. 

S  láskoou a úctou vzpomínají manžel, 
dcceery Ilona a Petra s rodinami 

a rodina Hrbáčkova. 

DneneDn  2. října 2013 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí

 pap ní Marie HRABINOVÉ
aa da dnnee 5. května 2013 uplynulo 20 let 

odd od úmrtí pana Jana HRABINY
z Bohuslavic. 

S lS llááskou vzpomínají a za tichou 
vvzppoomínku děkují syn Vlastislav 

s roodinou, dcery Jana a Lenka 
ss roddiinami a sestra Hana s rodinou. 

Dnnee 9. října 2013 vzpomeneme D říj
1. smutné výročí úmrtí
paní Amalie ŽÁČKOVÉ

a dne 3. září 2013 
jsmmee vzpomněli 21. výročí úmrtí 

pana Jaromíra ŽÁČKA
ýý

. 
Kdo jste je znali, 

vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku 
děkuje syn Jaromír, 

dceera Jaana s rodinou a ostatní příbuzní.. 

Dne 1. října 2013 
vzpomeneme 

20. výročí úmrtí pana 
RRosttislava KUPČÍKA z Bohuslavic.

Za tichou vzpomínku 
dděkují manželka a synové. 

DDěěkujeme touto cestou všem, 
kteří doprovodili pana 

Jindřicha PINERA
na jeho poslední cestě.

TTéžž děkujeme za slova útěchy 
a květinové dary. 

RRoodina Pinerova a Strnadova.

ne 9. července 22013 Dn
pomněli 7. výroočí úmrtí jsme vvz

atínka, dědečkaa, manžela, našeho tta
pana Bohumila MATOUCHABB

ze Slavičína. 
jna 2013 by se dožil 70 let.Dne 22. řříj
u vzpomínají a za tichou S láskoou

mínku děkují maanželka,vzpomm
na, syn Roman s manželkou dced ra Pavlíín
ky Barborka a HHelenka. a vnuččk

Dne 13. října 20013 D
e 16 let, kdy náss navždy uplynne
pustila naše dcera oop
ORUŠKOVÁBlanka DD  zee Slavičína. 
vzpomínku děěkují rodiče, Za tichouu 
Renata a sestraa Jarmila sestraa R

s rodinou. 

DDne 10. června 22013 
jsmee vzpomněli 2. vvýročí,

kdy nnás navždy opusstil pan 
Jaroslaav ANDERT ze SSlavičína. 

Dne 21. řříjna 2013 by se dožil 70 let.
S láskoou vzpomínají a za tichou 

vzpomínkuu děkují dcera Jaana s rodinou 
a syn Pavel s rodiinou. 

Dne 9. října 20113 
uplynnou 3 roky plné smutku, 

kddy nás navždy oppustil 
náš mmilovaný manžel, tatínek, 

syyn, bratr a dědečček, 
pan František KOZUBÍKK z Petrůvky. 

S láskou a úctoou 
vzzpomíná celá roddina. 

Kdo jste hho znali, vzpomeeňte s námi. 

CChtěli bychom toouto 
cestou podděkovat za účastt a květinové

dary ppři posledním roozloučení
s paní Marií STUDENNÍKOVOU 

ze Slavičína. 
Dcera Marie Humpolováá s rodinou.

Dne 15. října 2013 vzpomeeneme října 2013 vzpomeeneme 
nedožitýých 91. narozenin nnašeho 

milovaaného manžela, tattínka,
dědeččka, pradědečka, ppana 

Rostislavva OCELÍKA ze Slaavičína.
Dne 16. prrosince 2013 uplynnou čtyři 

rooky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají mannželka 

Miloslava, dcery Marceela, 
Ivankka a Marie s rodinaami 

a osstatní příbuzenstvoo.

Dne 24. říjjna 2013 uplyne 100 let, kdddddyyyy yy
nnás navždy opustil 

pan Milooslav BAČA ze Slaavičína.
S láskou a úctou stále vzpoomínají 

manžellka a synové s rodinnami.
Za tichou vvzpomínku děkujeeme těm, 

kdo vzpomenou s námmi.

Dne 17. října 2013 vzpomeeneme
7. smutné výročí úmrtí 

paní Alenny BOROVÉ ze Slaavičína.
S láskou, úctou a vděčnosttí stále ú děč í ál
vzpomínají manžel, syn a dcera 

s rodinami.

Dne 20. října 2013 by se dožžila paní 
Hedvika DOMORÁDOVÁ

j yy
 100 let 

a dne 14. prosince 20133 si
připomeneme nedožitých 101 let 

pana Josefa DOMORÁDDA, 
oba ze Slavičína.

Kdo jste je znali, vzpomeňtee s námi. 
Dcery Hedvika a Pavlínna. 

Děkujeme touto cestoou 
za účast a květinové daary 
při posledním rozloučeení 

s paní Marií ŠMOTKOVOU zz Hrádku. 
Zarmoucená rodinaa

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem doktorům,

sestřičkám a dalšímu personálu 
v Městské nemocnici ve Slavičíně

za obětavou péči
o Marii KURTINOVOU ze Slavičína. 

Neteř Ludmila a bratr Emil
s rodinami a další příbuzní.
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Slavičínský Jerevan 
v říjnu hraje doma

Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 13. 10. PPřerov 10.15
neděle 27. 10. KKarviná B 10.15
muži B – I.B. ttřida 
neděle 6. 10. Přííluky 10.15
neděle 20. 10. LLužkovice 14.00
dorost – krajsská souttěž
sobota 5. 10. Veelké Karlovvice 10.000
sobota 19. 10. Juuřinka 10.00
žáci – krajskýý přeborr
sobota 12. 10. Loouky 9.300 a 11.15
sobota 26. 10. RRožnov 9.30 a 11.155
přípravky – kkrajská ssoutěž
pondělí 14. 10. ZZlín B 16.30

í 

Kuželkářský klub Slavičín

V týdnu odd 2. do 6. září 20113 proběhl 
na kuželně vee Slavičííně turnaaj tandemů 
v kategoriích registrovvaných a nneregistro-
vaných hráčů. Celkemm se přihllásily 3 reg-
istrované a 222 neregiistrovanýých dvojic. 
Kategorii regiistrovanných hráččů vyhrála 
dvojice Pavel Sláma – Martiin Papírek 
výkonem 819 poraženných kužželek, kate-
gorii neregisttrovanýých hráččů vyhráli 
Ivo Fila a Šteffan Cibulka výkkonem 822 
poražených kkuželek.. Tento tturnaj zís-
kal mezi kužeelkáři vvelkou obblibu, další 
proběhne v kkvětnu 2014 po ukončení 
kuželkářské ssezony.

Dne 9. zářří 2013 byl zahhájen jubi-
lejní 20. ročník CAAMOLIGGY – ama-
térské soutěžže v kuuželkách za účasti 
19. družstev. PPřijďte povzbuditt jednotlivé 
týmy, hrací ddny jsoou ponděělí, středa 
v 16.30 a 18.300 hod., ppátek v 166.00, 18.00 
a 20.00 hod.
Pronájem zzrekonsstruovanné kuželny 
– 1 hod./150 Kč, vhodnné pro skuupiny i jed-
notlivce, inforrmace nna tel.: 6004 715 537 
– Pavel Slámaa.

Nabízíme fifi rmám mmožnost ssvé prezen-
tace v prostoorách kuuželny, informace 
na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleeš Ptáček.

Domácí zápasy v říjnu 2013:
Krajský přeboor
KK CAMO Slaavičín B  – KC Zlínn B, sobota 
19. 10. 2013, 116.30 hod.

Dorosteneckáá liga ZLL
KK CAMO Slavvičín – TTJ Centroppen Dačice 
A, neděle 13. 110. 20133, 10.00 hhod.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín –– TJ Uniee Hlubina, 
sobota 19. 10. 2013, 10.00 hodd.
(čtyřdráhová kuželnaa Zlín)

Premiérové vystoupení v novém
ročníku naší nejvyšší soutěže v sálovém 
fotbalu – futsalu si odbudou futsalisté 
slavičínského Jerevanu na konci října 
v domácím prostředí slavičínské haly 
a jejich soupeřem bude v 11 hodin 
nejdříve celek GIOIA Brno prošpiko-
vaný řadou zkušených futsalistů jako 
jsou bratři Havlové a další. Druhým 
protivníkem slavičínského mužstva 
bude od 13 hodin ex-mistr ČR – tým 
PREMIUM Stonava (dříve Havířov). Jako 
čtvrtý celek se na slavičínském turnaji 
představí mužstvo ze Zlína s bývalými 
hráči Jerevanu v sestavě (Světlík, Sto-
janík, Julina a Hnilo). Všichni příznivci 
sálového fotbalu – futsalu jsou srdečně 
zváni do slavičínské sportovní haly, 
kde uvidí velmi kvalitní týmy ligové 
soutěže.

CELOSTÁTNÍ 
FUTSAL LIGA 2013 – 2014
1. turnaj sobota 26. 10. 2013 – SH Slavičín
10.00 – GIOIA Brno : SMR Zlín
11.00 – JEREVAN Slavičín : GIOIA Brno
12.00 – SMR Zlín : PREMIUM Stonava
13.00 – JEREVAN Slavičín : PREMIUM 
Stonava

Kalendář 
turistických akcí
 5. 10. Zájezd na pochod Slováckými
vinohrady

Aktuální informace jsou uvedeny
na informační tabuli na autobusové 
zastávce před radnicí, popř. na telefonu 
605 723 249, p. Vojtěch Žallman.

Dne 29. října 2013 vzpommeneme
25. výročí úmrtí pana Jana CCEKOTY

ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňtte s námi. 
S láskou a úctou vzpomíná mmanželka,

dcera Jana, syn Radommír
a vnučka Veronika.

Dne 7. října 2013 
vzpommeneme 

13. smutnéé výročí úmrtí
pana Miloslaava KOVAŘÍKA

a jeho nedožitých 60 let. 
SS láskou a úctou vvzpomínají manželka,

děti s rodinnami a tatínek. 

Dne 14. října 2013 
vvzpoommeneme 10. smutné výročí úmrttí

pana Františka LYSÁKA
z Hájenek. 

S láskou vzpomínají 
aa za tichou vzpomínku děkují 
mmanželka a děti s rodinami. 

Dne 28. září 2013 oslavili manželé 
Karel a Marie FURMANOVI

ze Slavičína 50 let společného života. 
Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let 

přejí dcery s rodinami. 

Blahopřejeme

Milí rodičče, milé dděti, už vvíte jak 
budete trávitt dlouhé podzimnní a zimní 

podveččery?
Ve stř edu 9. října 2013 zahajujeme 

na Orlovně ve Slavičíně v 16.15 hodin 
již 19. ročník 

CCVIČČENÍ 
RODDIČŮ A DĚĚTÍ 

vee věku 2 – 6 let.
Pokud máte chhuť si sppolu zacvičit, zahrát 
nebo si jen takk trochuu zaskotaačit, přijďte 
mezi nás! Ráddi Vás ppřivítámme! Cvičení
je zdarma – náájemné zza prostorry Orlovny
je hrazené z ggrantu mměsta Slavičín.
Informace: Inng. Eva HHubíkováá, 
vedoucí cvičeení, teleffon: 737 8810 692. 
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Městská knihovna Slavičín
Zveme Vás k návštěvě v Týdnu knihoven

od 30. září do 4. října 2013!
Motto “S knihovnou all inclusive” je

opět příslibem nových aktivit a zajímavých
pořadů ve všech knihovnách na území
naší republiky. Ani knihovna ve Slavičíně
nezůstává pozadu a tradičně se do tohoto
celostátního projektu zapojuje poutavým
programem, určeným všem kategoriím
návštěvníků:
30. září – Hravé pondělí
 8.00 – 11.00 Dopoledne pro koumáky.
Záhady, tajemno, nevysvětlitelné jevy,
podivné bytosti v knihách pro žáky základ-
ních škol. Součástí pořadu určeného žákům
4. a 5. tříd jsou znalostní soutěže, kvizy
a představení knih faktografi ckého žánru
pro mládež.
 13.30 Kdo je kdo v pohádkovém světě.
Veselé literární odpoledne pro děti ze
školních družin. 
Příběhy s tajemstvím. Výstava knih pro děti 
a mládež žánrově orientovaná k uvedeným
akcím.
1. října – Bezbariérové úterý – Den
otevřených knihovnických dveří
Program celého dne:
 8.00 – 11.00 Letem informačním světem.
Dopolední poradenství pro veřejnost 
na téma – vše o knihovně (získávání
a využití dostupných literárních zdrojů
nejen ke studijním účelům, představení
online katalogu a webu městské knihovny,
katalogů vědeckých knihoven, komunikace
s knihovnou přes facebook aj.).
 13.00 – 16.00 Kreativní podzim. Dílna, 
v níž děti i dospělí mohou načerpat inspi-
raci k tvořivým činnostem, např. k tvorbě
nápaditých ozdob do bytu.

 9.00 – 11.00 Podzimní AZ kviz. Soutěžní 
pořad plný zábavy i poučení pro klienty
Charity sv. Vojtěcha.
 19.00 Knižní wellness.Na tomto literárně
relaxačním podvečeru zažijete chvíle
pohody při šálku čaje či kávy za hlasitého
předčítání poutavých knižních úryvků.
Setkáte se také se zajímavostmi a s foto-
projekcí ze života slavných literátů. Poté
můžete absolvovat večerní korzo po všech
patrech knihovny včetně návštěvy výstavní
galerie a Horákovy studovny. K vidění budou
fotodokumenty ze života původních majitelů
Horákovy vily a vzácné publikace z fondu
knihovny.

Knížky k zamyšlení i pobavení – celoden-
ní multižánrová výstava knižních novinek.

V tento den lze v yužít amnest ie
na registrační poplatky, noví čtenáři se
mohou do knihovny přihlašovat ZDARMA!
2. října – Středa nejen pro starší 
a pokročilé
 13.30 Cestou osudu a náhody. Přednáška 
a fotoprojekce cestovatele Romana Ve-
hovského o jeho sedmileté cestě stopem 
přes Asii do Austrálie. Určeno pro členy 
Klubu důchodců.
 18.00 Zaostřeno na Novou Kaledonii aneb 
Sedm let na cestách. Beseda a fotoprojekce 
s Romanem Vehovským o jeho zážitcích 
z cest po Nové Kaledonii a Novém Zélandu. 
Přednáška je určena veřejnosti.
3. října – Family čtvrtek
 15.00 Knihovnička skřítka Nezbedníčka. 
Předškoláčci v doprovodu rodičů nebo 
prarodičů se dozvědí, že ve skřítkově 
knihovničce přibyla nová hezká knížka
– Mašinka Julinka. Těšit se mohou jako 
vždy na zábavné kreslení, soutěže a hry 

„ Máme dvě ruce:  jednu, abychom stisk-
li dlaň těch, s nimiž kráčíme a druhou, 
abychom zvedli ty, kteří padají.”

Pojďme poznat a zažít služby Chari-
ty Slavičín trochu jiným a zábavnějším 
způsobem.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín každoročně
připravuje prezentaci organizace, aby 
přiblížila své služby široké veřejnosti. 
V letošním roce bude celotýdenní maraton 
probíhat od 30. září do 4. října 2013.

Zájemci všech věkových kategorií mo-
hou v rámci dne otevřených dveří navštívit 
střediska Charitní pečovatelské služby 

Týden s Charitou

Dne 30. června 2013 byl ukončen
projekt s názvem „Kvalita, efektivita
a dostupnost – tři dimenze poskytování
sociálních služeb“ s registračním číslem
CZ.1.04/3.1.03/66.00101, který byl fi-
nancován z veřejných prost ředků –
z Evropského sociálního fondu (ESF)
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen
1. července 2011 a v průběhu těchto dvou
let bylo proškoleno celkem 351 vedoucích
pracovníků a pracovníků v sociálních
službách Charity sv. Vojtěcha Slavičín,
Charity Svaté rodiny Luhačovice a Charity
Valašské Klobouky. Realizátorem projektu
byla Charita sv. Vojtěcha Slavičín a part-
nery bez finančního příspěvku Charita
Svaté rodiny Luhačovice a Charita Valašské
Klobouky. 
Cílem tohoto projektu bylo:
Prohloubení a rozšíření odborných
znalostí pracovníků Charity sv. Vojtěcha
Slavičín, Charity Valašské Klobouky a Cha-

na koberci.
4. října – Pátek pro všechny generace
 9.00 Za zvířátky do pohádky. Sezná-
mení s knížkami pro nejmenší pro děti 
z mateřských škol.
 13.00 – 15.00 Jsem lepší než Sherlock 
Holmes! Zábavné odpoledne, kde si děti 
a mládež mohou zahrát na detektivy. Pa-
chatele knižních zločinů budou odhalovat 
pomocí mnoha aktivit (křížovky, hlavolamy, 
puzzle skládanky aj.) Každý účastník získá 
sladkou odměnu a drobný dárek.
13.30 Obrázky z Podkarpatské Rusi. 
Cestopisná přednáška a fotoprojekce pana 
Miloslava Marečka pro členy Diaklubu. 
Těšíme se na Vaši návštěvu nejen v Týdnu 
knihoven!

Městská kknihovnna zve veřřejnost 
na cesttopisnouu přednáššku

ZAOSTŘENO NA NOVOU 
KALEDONII 

ANEB SEDM LET NA CESTÁCH 
Cestovatell a spisovatel RRoman Ve-

hovský návšttěvníky seznámíí se svými 
dalšími zážitkky ze sedmmileté cessty stopem 
kolem světa. Proveede Vás exotický-
mi krásami Nové KKaledonie, zasvětí 
do osudů a kultury jejích ppůvodních 
obyvatel – Kaanaků. KKrátce paak ve svém 
vyprávění zammíří na NNový Zélaand a na Srí 
Lanku. Součástí přeednášky je bohatá 
fotoprojekce. 

Akce se kkoná ve středu 3. října
v 18.00 hhodin, sáál v 1. poodlaží
Horákoovy vily. Vstup voolný!

Čtvrtek 3. října veernisáž vvýstavy: 
FRANTIŠEK SLOVÁK – AKVARELY. 

Začátek v 118.00, gaalerie knnihovny. 
Výstava budee otevřenna v půjčovní době 

knihovnyy do 22. llistopaduu 2013.

Projekt „Kvalita, efektivita a dostupnost – tři dimenze poskytování sociálních služeb“
rity Svaté rodiny Luhačovice.
Komplexní a kontinuální odborné
vzdělávání pracovníků v letech 2011 až 2013.
 Zvýšení stávající úrovně znalostí a doved-
ností, které povedou ke zkvalitnění profe-
sionálního přístupu ke klientům.

Bližší informace o projektu naleznete 
na stránkách www.slavicin.charita.cz. 

Barbora Matúšů, 
Mgr. Milena Tománková

a Denní centrum Maják. Program nebude 
jen bavit, ale i vzdělávat díky zajímavým 
přednáškám na témata: Péče o osoby s de-
mencí, Finanční gramotnost, Humanitární 
pomoc v zahraničí.

Návštěvníci také mohou využít mož-
nosti bezplatného měření tlaku a hladiny 
cukru v krvi. V kostele sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně bude dne 4. října 2013 v 18.00 
hodin sloužena mše svatá. 

Více informací naleznete na www.
slavicin.charita.cz nebo na informačních 
letácích.

Věříme, že nás podpoříte svou milou 
účastí a společně prožijeme krásný týden 
s Charitou.

Barbora Matúšů
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Program MC Slavičín na říjen

 Út 1. 10. – 110.00 hodd. Tvoříleek pro roční 
děti, 13.00 hod. Volná hherna
St 2. 10. – 10.00 hod. Stavíme zze stavebnic
 Čt 3. 10. – 100.00 hodd. Malý šikkula – drak, 
13.00 hod. Volnná hernaa
 Pá 4. 10. – 100.00 hod. Básničkyy s pohybem
 Ne 6. 10. – 155.00 hod. DRAKIÁDDA na louce 
u Pivečkova lessoparku
 Po 7. 10. – 9.00 – 11..30 hod. PPřednáška – 
Rodinný rozpoočet
 Út 8. 10. – 100.00 hod. Pohybovéé hrátky pro 
roční děti, 13.000 hod. VVolná hernna
 St 9. 10. – 9.00 – 11.30 hod. PPřednáška – 
Finanční produukty a sluužby
Čt 10. 10. – 110.00 hodd. Kuchtíkkovy hrátky, 
13.00 hod. Volnná hernaa
Pá 11. 10. – 10.00 hod. HHrajeme si 
s rybičkami
 Po 14. 10. – 9.00 – 111.30 hod.. Přednáška 
– Podepsat můžžeš přečííst musíš
Út 15. 10. –10.00 hod. HHudební mminiškolička 
pro roční děti, 13.00 hood. Volná herna
 St 16. 10. – 99.00 – 11.30 hod. PPřednáška – 
Finance v pracovněpráávním vztaahu
 Čt 17. 10. – 110.00 hodd. Čtenářeem od bato-
lete, 13.00 hod.. Volná hherna
Pá 18. 100. – 10..00 hod.. Skáčeme 
na trampolíně 
 Po 21. 10. – 9.00 – 111.30 hod.. Přednáška 
– Zodpovědné zadlužovvání
Út 22. 10. – 110.00 hodd. Hry proo všestranný 
rozvoj pro ročnní děti, 133.00 hod. VVolná herna
 St 23. 10.. – 10.000 hod. TTvořílek – 
mochomůrka
 Čt 24. 100. – 10..00 hod.. Hudební 
miniškolička, 113.00 hodd. Volná hherna
 Pá 25. 10. – 110.00 hodd. Hrajemme si s mode-
línou
 Po 28. 10. – 10.00 hood. Zavřenno
 Út 29. 10. – 10.00 hodd. Zavřenoo – podzimní 
prázdniny
 St 30. 10. – 100.00 hod. Zavřeno – podzimní 
prázdniny
 Čt 31. 10. –100.00 hod.. (14.00 hood.) Tvořílek 
– jablíčko, hrušška, 13.00 hod. Voolná herna
PŘIPRAVUJEME: 

středa 6. 11. 2013 – PPodzimní párty

Podrobné innformacce o bezplatných 
přednáškách o fifi nančnímm vzdělávvání najdete 
na: http://mc.sllavicin.org/ 
nebo na Faceebooku: Mateřskké centrum 
Slavičín.

MC Slavičín
P MC S

Pozvánky, kalendáře
 3. 10. 18.00 Městská knihovna 
VERNISÁŽ – F. SLOVÁK
 4. 10. Galerie Jasmín
VERNISÁŽ – Z. KUTRA
 5. 10.
POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
 11. 10. 16.00 Sokolovna
POSEZENÍ PRO DŮCHODCE 
 12. 10. 17.00 Sokolovna
PŘEDNÁŠKA M. CÍSAŘE – IRÁN
 18. 10. Hospoda Ke Karlovi
KONCERT – NIKKI LOUDER + NEW 
WAVE SYRIA
 22. – 23. 10. Sokolovna
BAZÁREK
 25. 10. Sokolovna
KONCERT – SCOTT MCCLOUD (USA)
 26. 10. 17.00 Sokolovna
PŘEDNÁŠKA M. CÍSAŘE – INDIE 
A BANGLADÉŠ
 31. 10. 15.30 Sokolovna
HALLOWEENSKÁ PÁRTY

VÝSTAVY
 Městské infocentrum Slavičín
KRESBY A OBRAZY – J. JEŘÁBEK
 Městská knihovna Slavičín
F. SLOVÁK – AKVARELY
 Galerie Jasmín
Z. KUTRA – OBRAZY 12/13

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
 1. 11. DVOJKONCERT I. JAHELKA 
A M. PALEČEK
 23. 11. KONCERT FLERET – DARE-
BAND – SLAVIČAN

„DDOBBŘEE
BYYLOO NAA 

SLOOVÁÁCKKÉJ 
BBÚDDĚ“

tak nazzvala decchová huudba 
Zálessanka z LLuhačoviic, 

pod veddením Jiiřího Sláddka, 
svůj koncert vvěnovanný našim seniorům.

Městto Slavičín spoleečně
s Komisí pro obččanské zááležitosti 

srdeečně zvee senioryy 
v pátek 11. října 2013 

v 16.00 hodin do Sokolovny 
na tradiční posezenní pro důůchodce. 

VVstup zddarma.

ZŠ MMalé Polle pořádáá 
dne 311. 10. 2013 – čtvrtek 

ve spoluprácii s Městtským inffocentrem 
a Domem ddětí zábavné odppoledne 

HALLOOWEEENSSKOU 
PPÁRTTY. 

Sraz všech strrašidelnýých bytosstí (duchů, 
čarodějnicc, kouzellníků, paavouků, 

netopýrů, uppírů a jiiných straašidel) je 
v 15.30 hoodin v ssále Sokoolovny. 

Programm: soutěěže, přehllídka 
strašidelných masek, ocenění dýňových 

strašidel a spoustaa zábavy, hudba 
aa občersstvení. 

Srdečně jsouu zványy děti ze SSlavičína 
a okoolí.

ZDENĚK KUTRA –
OBRAZY 12/13 

4. října 2013, Galerie cukrárny Jasmín
Úvodní slovo: Mgr. Martin Dvořák

Hudební úvod: ISIDIA

ARMYPARK SLAVIČÍN Vás zve na

ZAKONČENÍ
SEZONY 2013

Neděle 27. 10. 2013 od 14 hodin

 prohlídky muzea
 vševojsková expozice ČSLA
 expozice spojovacího vojska
 expozice raketového vojska
 expozice zbrojní výroby na Valašsku
 vojenská technika v akci – UAZ 469, 
PRAGA V3S, TATRA 815 VVN, BRDM 
2RCh, BVP SNĚŽKA
 War sports team Slavičín – ukázka
Kyokushin karate
 JPO 2 Slavičín
 soutěže pro děti

Občerstvení zajištěno, parkování v areálu.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, rodiny 
(2 dospělí + 2 děti) 100 Kč.

ZŠ Malé Pole spolu s Domem dětí 
a mládeže pořádá

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD

19. října 2013, od 16.00 hodin
Sraz účastníků je u ZŠ Malé Pole.
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 Sobota 12. 10. – 20.00 hodin, fi lm a škola
H V Ě Z D Y  S V Ě T OV É H O  F I L M U

VE SLAVIČÍNĚ – ŘÍJEN S AUDREY HEP-
BURN 3

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma – vybírejte z titulů: Jak ukrást 
Venuši / Funny Face. Na http://dokinav-
sobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit 
hlasování o výběru.

 Neděle 13. 10. – 15.00 hodin, bi-
jásekk

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, ta-

ková je sedmnáctiletá Mary, která prožije
dobrodružství, o jakém se jí nezdálo ani
v nejdivočejším snu! Po návratu do rodného
domu se snaží sblížit se svým otcem Bom-
bou, který se jí odcizil. Svérázný a roztržitý

profesor Bomba je posedlý zkoumáním 
pozoruhodné civilizace drobných lesních 
mužíčků žijících v lesích. Mary dochází 
trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne v tomto 
podivném lesním společenství, je ovšem 
nucena svůj pohled přehodnotit. Pokud se 
chce dostat zpátky domů, musí partičce 
zábavných zelených postaviček pomoci, 
uvěřit v jejich tajuplný svět a zachránit ho. 
Boj o záchranu lesa se však promění v boj 
o náš lidský svět. Díky odvaze, kterou Mary 
prokáže, získá nejen nazpět svého otce 
Bombu, ale i nové přátele. Královnu lesa - 
krásnou, bystrou a silnou Taru, která vždy 
panuje s úctou a vtipem. Obří housenku Nim 
Galů, známou svou vášní pro večírky, které 
rovněž nechybí moudrost a praktičnost. 
Komediální duo hlemýždě a slimáka 
Hňupa a Hruba, přičemž Hrub se považuje 
za největšího lamače dámských srdcí v lese. 

 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

00000000000111111111111111111111111111110000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111

Charita sv. VVojtěchaa Slavičínn pořádá 
v sobotuu 26. 10. 2013 záájezd 

na termální koupališště 

VVellký 
MMedder

Cena 280 KKč, odjeezd v 6.000 hodin 
ze zzastávkyy Radnicee. 

Přihlásit se můžeete na tellefonu 
731 621 122 nebo ossobně na penzionu

č. 235 v HHrádku.

Poděkování 
organizátorům akce „Retro Zájezd 
Vysoké Tatry 12. – 15. 9. 2013“– manželům 
Dvorským ze Slavičína děkují za přípravu 
a průběh úspěšného zájezdu všichni 
účastníci zájezdu.

Naše motto: „Vysokým Tatrám zdar
a Vám Mílo a Laďo zvlášť!“. 

Ostříleného bojovníka Ronina, šéfa elitní 
lesní jednotky, muže s ostře řezanou tváří 
a suchým humorem, ochotného za svou 
královnu položit i život.

Režie: Chris Wedge.
Animovaný fantazy fi lm USA, 102 minut. 

Vstupné 30 + 1 Kč. 

 Neděle 13. 10. – 20.00 hodin
BABOVŘESKY
Babovřesky aneb z dopisu venkovské 

drbny
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

úsměvnou komedií ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která 
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. 
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, 
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž 
se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je to 
prostě fi lm tak ‚trošku‘ ze života.“ Po smrti 
stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice 
lukrativní pozemky se starým domem. To se 

Český svaz žen pořádá

BAZÁREK
ý p

22. – 23. 10. 2013,
od 12.00 do 18.00 hodin

POZOR ZMĚNA! Každý, kdo má zájem 
prodávat, si musí vyzvednout tiskopisy 
k prodeji na Městském infocentru Slavičín.
Informace na telefonu 733 366 584.Zveme Vás na cestovatelské a zeměpisné

přednášky s promítáním Marka Císaře

Irán (včetně transitu přes Balkán
a Turecko) – 12. října 2013, 

od 17.00 hodin, Sokolovna Slavičín

Indie
a Bangladéš

26. října 2013, od 17.00 hodin, 
Sokolovna Slavičín 
www.marekcisar.cz
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hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají
na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat 
autobazar. Jenže pozůstalí Hálovi se synem
Adamem, se rozhodnou, že se jim vila líbí
a opraví ji, i když v ní prý straší. Podtitul
„z dopisu venkovské drbny“ naznačuje, že
na scénu vstoupí i místní zbožné ženy v čele
s „univerzální“ klepnou Horáčkovou, která
o všem ví, od všeho má klíče, všude byla
dvakrát... a uzurpuje si právo do všeho za-
sahovat. A právě do této vesničky přichází
nový farář. Zbožné ženy čekají váženého
důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý,
sportovně vyhlížející asi třicetiletý mladík
s dvojsmyslným jménem. Netuší, co tu na něj
čeká, co všechno bude muset řešit a právě
díky tomu se odehrává v Babovřeskách
množství humorných situací.

Režie: Zdeněk Troška
Scénář: Zdeněk Troška
Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika

Žilková, Pavel Kikinčuk, Lucie Plekan-
cová Vondráčková, Jan Dolanský, Jana
Synková, Jana Altmannová, Miro Noga,
Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan
Kuželka, Lubomír Kostelka aj.

Komedie – Česká republika, 2013, 133
minut. Vstupné 80 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.

 Čtvrtek 24. 10. – 9.00 hodin, fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti Mateřských škol

Slavičín.

 Sobota 26. 10. – 20.00 hodin, film
a škola  

H V Ě Z D Y  S V Ě T OV É H O  F I L M U
VE SLAVIČÍNĚ – ŘÍJEN S AUDREY HEP-
BURN 4

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vstup zdarma – vybírejte z titulů: Příběh
jeptišky / Dětská hodinka. Na http://doki-
navsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit 
hlasování o výběru. 

 NEDĚLE 27. 10. – 15.00 hodin, bi-
jásek

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
P o p u l á r n í  k o m i k s o v ý  s e r i á l

ČT YŘLÍSTEK oslavi l letos už 40 let 
od svého „narození“, prvního vydání
kresleného příběhu autora a výtvarníka
Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však
Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají
na fi lmové plátno – a to v dobrodružném
příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových,
dynamickém, v t ipném, moderním se
spoustou humorných a gagových situací,
nečekaných zápletek a překvapení…

Režie: Michal Žabka 
Česká animovaná komedie, 90 minut.

Vstupné 30 + 1 Kč. 

 NEDĚLE 27. 10. – 20.00 hodin, fi lmový 
klub 

ROZBITÝ SVĚT
Skunk prožívá nevšední dospívání,

vedle první lásky a hádek v rodině se
musí vypořádat s cukrovkou. Vnímavé

OPRAVA K ČLÁNKU
V MINULÉM ČÍSLE – SBĚR 
BIOODPADU:
Provozní doba sběrného dvoru
 u kotelny v ul. U Zahrádek –
ÚT, ČT     12.00 – 16.00 hodin, 
SO       8.00 – 12.00 hodin
 v ul. Pod Kaštany 
PO, ST, PÁ   8.00 – 17. 00 hodin,
ÚT, ČT         8.00 – 14.30 hodin

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Dne 8. října 2013 v době
od 7.30 do 15.30 hodin bude přerušena 
dodávka elektrické energie ve Slavičíně. 
Odstávka se dotkne ulic: 
Školní, Hasičská, K Hájenkám, č. p. 571, 
570, 569, 788, 573, 811, 812, 813, 814, 815, 
816, garáže za hasičskou zbrojnicí.

děvče kamarádí s retardovaným Rickym
od vedle a dokáže jej podržet i poté, co ho
surově napadne rozlícený soused. Jedna
z jeho dcer totiž Rickyho nařkne ze sexu-
álního zneužití. Ač se obvinění prokáže
jako falešné, po tomto incidentu se poměry
v sousedství radikálně změní. Svěží režijní
debut Rufuse Norrise získal ocenění BIFA
za nejlepší britský nezávislý fi lm roku. Rory
Kinnear, představitel ovdovělého otce ze
sousedství, jenž hájí počestnost svých dcer
pomocí pěstí, získal Cenu BIFA za nejlepší
výkon ve vedlejší herecké roli. (FebioFest)

Režie: Rufus Norris
Scénář: Mark O‘Rowe
Hrají: Tim Roth, Eloise Laurence, Cillian

Murphy, Bill Milner, Denis Lawson, Rory
Kinnear, Robert Emms, Lino Facioli, Zana
Marjanovic

Drama – Velká Británie, 2012, 91 minut.
Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 +
1 Kč. Do 12 let nevhodný.

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/

písničkářů Ivo JJahelky aa Miroslaava Palečka
1. listopadu 2013, od 19.30 hodin, Sokolovna Slavičín
Pořad sestává ze dvou samostaatných částí, z niichž každá trvá ccaa 1 hodinu. 
Po společném úvodním bloku se v té první přředstaví Miroslav PALEČEK – 1/2 známé K
dvojice Paleček a Janík, která ppatří k legendámm českého folku. 
V originální interpretaci zazpívvá nejen oblíbenné JEŽKÁRNY – píssně V+W+J, 
ale i řadu svých osobitých autoorských skladeb.. Písničkám již traddičně nechybí 
melodičnost, nevtíravost a naddhled.

V druhé části pořadu pobaví Ivvo JAHELKA, ktterý je známý jako „zpívající právník“, 
svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkkami přímo ze soudních 
síní a předsíní.

Předprodej vstupenek: od 10. řříjna na Městskémm infocentru Slaviičín, cena: 150 Kč, sníže-
né vstupné (studenti, důchodcii, ZTP): 100 Kč.
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Placená inzerce

Mgr. Marie ŤULPOVÁ
nabízí ve Slavičíně 

KURZY NĚMECKÉHO 
JAZYKA

- všechny úrovně pokročilosti
- německá konverzace

- příprava na státní a mezinárodní
zkoušky

Přihlášky a bližší informace
na tel. čísle: 605 706 344,

e-mail: marie.tulpova@centrum.cz

Zavedená obchodní fi rma přijme
spolupracovníky do nově vznikající 

pobočky ve Slavičíně.

Na pozici:
administrativní činnost a vedení 

kanceláře. 

Nabízíme:
práci ve stabilní a rostoucí fi rmě

Možnost rekvalifi kace. 

Telefon: 774 341 242

Restaurace 
ZÁLOŽNA

Vás zve ve dnech
8. – 11. října, vždy od 13.00 hodin

SPECIALITY 
Z ČERSTVÝCH

RYB
Rezervace na telefonu: 577 342 315

KOSMEETIKKA Paaulína
PERMMANNENTTNÍ 

MMAKEE-UP

Kosmetické služby, pprodlužovvání řas ...
PERMAANENTNNÍ MAKEE-UP 

(oboočí, linkyy očí, rty))

V ŘÍJNU SE MŮŽETE TĚŠIT:
 PM obočí jen 1 9000 Kč
Kosmetickké ošettření pleeti s che-
mickým peeliingem 
- Metoda k prrojasněnní, omlazeení a k vy-
hlazení vrásekk
- Zjemnění jizzev po aakné a roozšířených 
porů
- Řešní pro maastnou aa aknózníí plet
- Odstranění ppigmentových skkvrn

Nově otevřenno dennně od 9.000 – 15.00 
hodin.
Jiné hodiny poo dohoddě kdykolliv.
Pavla Vavrysoová
Telefon: 724 7758 186
Jednota COOPP, 1. Patrro, SLAVIČÍN
pavlinkap@emmail.cz
www.kosmetika-pauliina-cz.weebnode.cz

Mladotické náábř. 752, 763 21 SSlavičín
Vám nabízí
TĚLOVÉ  OŠEETŘENÍ – SPA CONCEPT
1. fáze DETOXXIKACEE ORGANNISMU
2. fáze ZPEVNNĚNÍ KAAPILÁR
3. fáze ZMENNŠENÍ OOBJEMU
4. fáze MODEELACE PPOSTAVYY

SPA CONCEPPT je prropracovvaný prog-
ram ošetřeníí, kterýý navrátíí tělesnou 
i duševní haarmoniii a krásuu vašemu 
tělu. V perfekttním souuznění s pokožkou 
s t i mu luje ff un kci buněk, působí 
na všechny ttypy cellulitidy aa zaručuje 
kompletní a ddlouhotrrvající zeeštíhlení.
Navštivte naaše stuudio a nnechte se
informovat o možnossti tohotoo ošetření.
Telefon: 737 1159 554, 736 4411 146,
www.vizazasstyl.cz

POHŘEBNÍ 
SLUŽBA 

NONSTOP
Provozovna Slavičín:

Náměstí Mezi Šenky 126 (vedle Elvy)
763 21, Slavičín

Telefon: 774 759 570 – volejte kdykoliv

E-mail: 
slavicin@pohrebnisluzbanonstop.cz 

Pracovní doba: Po – Pá 8.00 – 15.00
www.pohrebnisluzbanonstop.cz

Stálá služba: 800 121 211

Jste spokojeeni s doddávkami pitné vody 
a službami voddáren?

Tuto otázku mohou zasslechnout 
zákazníci sppolečnoosti MOORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁÁ, a. s.,, od 2. zzáří do 15. 
října v telefonnním slucchátku. TTelefonický 
průzkum spokkojenostti zákaznníků všech 
vodárenských společnností skuppiny Veolia 
Voda provádí nezávisslá společčnost IBRS 
– Internationaal Businness andd Research 
Services, s. r. o., která je člennem evrop-
ského sdruženní výzkuumu trhu ESOMAR. 
Celkem bude ddotazovááno 3 700 zzákazníků. 
Průzkum se týkká spokoojenosti záákazníků se 
službami vodááren, zákkaznickýmm centrem
ale i kvalitou ddodávanné vody.

Na Olomouucku, Zlínnsku a Prrostějovsku 
bude oslovenoo asi 7000 zákaznííků, z toho 
600 domácnosstí, 50 fifi rem a 550 správců 
bytových dommů nebo zástupcůů bytových 
družstev. Názoory našiich zákazzníků jsou 
pro nás velmi důležitoou zpětnoou vazbou. 
Vítáme každouu možnost dozvěddět se, s čím 
jsou naši zákazzníci spookojeni, aa kde máme 
podle nich rezervy. Teelefonickýý průzkum
probíhá již devvátým rokkem a jehho výsledky 
budou k dispoozici v lisstopadu.

Průzkum pprobíhá tak, že ooperátorka 
zavolá zákazníkovi a ten, ppokud má 
o rozhovor zájjem, odppovídá assi 10 minut 
na její otázkyy. Ty se týkají saamozřejmě 
pitné vody a zvyků záákazníka:: například 
zda je spokojenn s kvaliitou dodáávané vody 
nebo se způsobbem platteb za voddu. Padnou 
také otázky: zdda zákazzník ví, kkdo je jeho 
provozovatelemm v regioonu, neboo zda je spo-
kojen se službaami vodááren, či s mmnožstvím
a dostupností informaccí o vodě. Děkujeme 
všem zákaznníkům, kteří see zúčastní 
telefonického průzkuumu, jejich cenné 
odpovědi námm mohouu přispět k dalšímu 
zkvalitnění naašich sluužeb.

MORAVSKÁ VVODÁREENSKÁ, aa. s.
840 668 668 
www.smv.cz

práce klemppířské, ppokrývačsské, 
tesařské

montáž střeešních krrytin, okeen
tel.: 777 2770 338
Školní 565,, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkkovarik@sseznam.cz

Kompletní realizace střechMoravská vodárenská

Nabídka ppřírodnícch doplňňků stravy 
Eneregy. 
 Aktuálněě preveence naachlazení 
a chřipky. 
Diagnostikka přístrrojem Suupertronic 
(měří energeticcké dráhhy v těle, uurčí příčinu 
Vaší nemoci z pohleduu čínské medicíny).
 Refl exologiie ploskyy nohy. 
Su – Jok (boody na rrukou).
 Moxa (prohřřívání boodů při únnavě apod.). 

Monika Vaňkoová
www.poradnaaenergy..cz
Telefon: 604 2253 464 –– odpoleddne

VÝKUP JABLEK
Šilhánek Hrádek

ÚT, ČT, SO 15.00 – 18.00 hod. 

Telefon: 602 746 044

PORADDNAA ENEERGY
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Placená inzerce

AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, Slavičín, (zaadní brána Praboos, a. s.)

 kompletní záruční aa pozáručční servis kompletní záru í a pozáruučn
 seřizování a diagnoostika benzzínových a naftoovvýých řizování a d ika benzíngg
motorůotor
 čistění a p nění klimmatizací čistění a plnění kklimatizacíí a plněn cííní í aa plně m
 opravy b d a podvvozků - g metrie nápravpoodvoopravy brzd a dvozků - geeometrie návy brzd aa eometraa pood zk eevp vavp brzd a
 opravy elekktrickýchh zařízických opravy elektri h zařízenníy elekty e íkttriickýchi níav lek
 montáž zabbezpečovvacího zzpečovamontáž zabez čovacího zaařízenabezab ízeníáž zpbe pečovntá říáž mon
 montáž hanndsfree ssad mobilnních telefonůdsfr  samontáž handsfr  sad mob ních telefonůí h tdsá ahandntmont
 montáž automatickkých spínaačů svěm m tickýcmontáž autom ických spí čů světel ž ů sáž hmattickýcututtom čů svěěontážm
 montáž tažžných zařřízem ařízmontáž tažných ařízeníh níařínýc zontážž tažm
 příprava a zajištěníí STK, přípprava na měře  emisípřříprava a zajištěění STK, příprava na mměření emisíK pajišjištěěnníní avapípravva a zříppr
 opravy karoserií v etně ro acího rámu opravy kavy karoseriíí včetně rovnacího rámmu ně neriíí víí v onacíkarose
 lakování voozidel a ddílůakování voozidell a dílůllzoziddez
 prodej náhhradních dílů a dopplňkůp ej náhradníích dílů a d plňkůa dchh ňkplň

PNEUSERVIS
pneu - Savaa, Barumm, Fulda, KKleber, Goodyear pneu - Sava, Baruumm, Fulda, Kleber, GooodyFuldFFuldm, a
slevy na vyybrané pnneulevy na vybranéé pneuune
 litá kola - Škoda, VW, Seat, AAudi,litá kola - Škoda,, VWW, Seat, AAudiW

Tel.: 577 341 2267, 577 3343 818 mmobil: 731 561 91128 bilTel 577 341 267 577 343 81
e-mail: zekaczz@zekaczz.czwwww.zekacz.cz
Provozní dobaa: Po – Pá: 7.00 – 111.00, 11.30 – 16.0000 hodin
So: 8.00 – 11.000 hodin (po dohodě)
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A co děti v Nevšové, mají si kde hrát?

V neděli 8. září 2013 se u Horákovy
vily ve Slavičíně konala folklórní dožín-
ková slavnost Jak to dělali naši staříčci.
Tato slavnost má v našem městě již svoji
tradici – konala se po 7. Podle návštěv-
níků lze usuzovat, že lidé mají o folklór
a tradice zájem, z čehož máme opravdu
radost. 

Letos host y potěši lo v ys toupen í
dětského souboru Divíšek, dále k nám
zavítal soubor Karlovjanky z Velkých
Karlovic, Dubinka z Rohatce u Hodonína
a Kalina z Babic s cimbálovou muzikou
Jakuba Tomšeje ze Strážnice. Akci ukončilo

vystoupení „domácí“ cimbálové muziky 
Slavičan.

Jak jsme sl ibovali, celá akce byla 
ve znamení brambor – zemňáků a dobrot 
připravených právě z nich. K ochutnání 
byly vařené brambory z kotlíku, bram-
borové placky s povidly či s tvarohovou 
pomazánkou. Dále jste mohli zkusit bram-
bory z popelu, bramborové koblížky nebo 
bramboráčky. Pochutnal si každý a mnozí 
zavzpomínali na to, jak takové dobroty 
připravovaly jejich babičky nebo prababičky. 
Celý program byl doprovázen řemeslným 
jarmarkem. Velkou atrakcí byla také mož-

nost si vytlačit mošt z čerstvých jablek nebo
také ukázka stříhání ovcí. Děti si prohlédly
domácí zvířata nebo zemědělskou techniku.
Po celý den byla zpřístupněna Horákova
vila, kde byla připravena výstava Dílny
inspirace. Určitě se shodneme na to, že
to bylo krásné, slunečné a provoněné
odpoledne. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem, 
kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na této
slavnosti – především Dia klubu a Klubu
důchodců ve Slavičíně. Také děkujeme
návštěvníkům, kteří ji podpořili. Díky akcím
tohoto charakteru zůstavají tradice zacho-
vány a i naše děti se mohou dozvědět, jak že
to kdysi dělávali naši staříčci…

Zuzana Žáková

Teď již můžeme říci, že místo na hraní
mají. V neděli 1. září 2013 proběhlo slavnost-
ní otevření 1. etapy výstavby dětského hřiště
Mateřské školy v Nevšové a červenou pásku
netradičně přestřihli sami rodiče, kteří se
na výstavbě tohoto hřiště podíleli (celkem

jich bylo 12). Loni na podzim se rozhodli
jen tak nečinně nesedět a nečekat, až jim
někdo hřiště postaví. Rozhodli se tedy, že
se vlastními silami pokusí sehnat fi nanční
prostředky na hrací prvky pro děti z prodeje
výrobků, které sami vytvořili a prodali

Jak to dělali naši staříčci – letos se zemňákama

na Vánočním a Velikonočním jarmarku. 
Celkem tato vybraná částka tvořila i s dary 
jednotlivých občanů Nevšové 46 000 Kč. 
Finanční částkou 55 000 Kč přispělo 
město Slavičín. Dotace z Nadace Synot 
činila 10 000 Kč. Sponzorské dary tvořily 
6 000 Kč. Přispěla i obec Rudimov částkou 
5 000 Kč. Aby byly náklady instalace co 
nejnižší, sami rodiče (především tatínkové) 
vykopali jámy pro nosné kůly, které pak 
zalili betonem získaným sponzorským 
darem. Díky tomu se mohla zakoupit nejen 
multifunkční sestava, ale také hnízdečko 
(které děti milují) a na které je ještě potřeba 
sehnat fi nance a doplatit chybějící část 
v hodnotě 13 000 Kč. Celková cena hřiště 
byla 135 000 Kč.

Shodou náhod proběhla přes letní prázd-
niny výměna oken a budova dostala i nový 
kabát hnědo-krémové barvy s nápisem 
Mateřská škola s postavičkami dětí. 

Před slavnostním otevřením rodiče 
upravili zahradu, zametli chodníky, nový 
nátěr dostala průlezka i houpačky a na chod-
ník nakreslili dětem barvou skákacího 
panáka. Barvy zvolili tak, aby všechno 
spolu ladilo a co nejlépe zapadlo do malebné 
zahrady. Při návštěvě Nevšové můžete přijít 
na hřiště a s dětmi vyzkoušet nové hrací 
prvky určené pro děti od 2 do 8 let. 

Za Nevšová dětem Mgr. Simona Goňová


