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Nové vedení města zvoleno

Město Slavičín
Vás srdečně zve na tradičníníí

ROZSVÍCENÍ NÍÍÍÍÍÍ Í 
VÁNOČNÍHOHOHOOOÍH

STROMUMUMUU
5. prosince 2014014, rosince 414,  

Horní náměstí ve SHo tí ve SlavičíněSlavičíněněí tí nčí

Redakce Slavičínského zpravodaje 
přeje všem čtenářům krásné prožití 

vánočních svátků a úspěšné vykročení 
do nového roku. Rok 2014 se pomalu ale jistě dostává do

své závěrečné fáze, zbývá poslední dvanác-
tina, poslední měsíc. Prosinec je pro nás
všechny na jednu stranu strašně horečnatý
měsíc, na stranu druhou je nejklidnějším
v roce. Napřed je toho v prosinci opravdu
hodně. V práci vše dodělat, rychle stihnout,
uzavřít rok, na poslední chvíli dohnat i resty,
na které nebyl čas nebo do kterých se nám
přes rok zas až tak nechtělo, a tak jsme je od-
kládali a odkládali. Ne jiné je to doma, protože
na Vánoce vše musí být v pořádku, musí být 
vánočně uklizeno, napečeno a navařeno,
musí být vánoční dárky a stromek a kapr...
prostě taky práce až nad hlavu. Pracovně
přívětivější tvář samozřejmě přinesou
vánoční svátky a samotný závěr roku. Klid,
mír, pohoda nejkrásnějších svátků v roce.
Určitě se všichni těšíme, jak si krásně
odpočineme.

Rok 2014 byl z pohledu města rokem
velmi náročným. Ostatně tak zní i nadpis
tohoto článku. Náročným zejména z hle-
diska rozvoje města a jeho investic, možná 
nejnáročnějším v novodobé historii. Na de-
sítky se počítaly projekty a realizované
stavby, na desítky milionů pak jejich celkové
realizační náklady. I tady je potřeba si
odpočinout a nabrat síly, rok byl opravdu

Byl to náročný rok… náročný. A jak nám léto nepřálo (pršelo jen 
se lilo), tak podzim byl milosrdný a mohly 
být dokončovány práce zejména na ulici 
Osvobození a Hrádecká. K náročnosti roku 
ovšem přispěl také den 16. října 2014, kdy 
vybuchly muniční sklady ve Vrběticích. 
Toto neštěstí odkrylo závažné nedostatky 
v činnosti státu ohledně skladování munice 
v tomto areálu a věřme, že budou státem 
přijata taková opatření, aby se takový výbuch 
nemohl opakovat nejen v těchto skladech, 
ale v celé republice. Z pozice města budeme 
i nadále stát k přijetí takových opatření 
nutit. Takže rok 2014 byl vlastně náročný 
a výbušný. Navíc jsme v říjnu absolvovali 
komunální volby a to je atmosféra vždy také 
poněkud výbušnější než obvykle.

Ale teď nás čeká předvánoční období, 
vánoční svátky a na závěr samozřejmě 
Silvestr. Dovolím si Vám všem, milí občané, 
popřát krásné prožití vánočních svátků, ať 
prožíváte jen radost a štěstí. Smutek a slzy 
ať si jdou jinou cestou než tou Vaší. Pokud 
kohokoliv z nás potkalo přes rok něco 
zlého či smutného, jistě si vzpomeneme. 
Možná si i do roku příštího přeneseme 
nějakou tu bolístku, šrám na duši. Ale do bu-
doucnosti hleďme vždycky s optimismem 
a vírou v lepší zítřek. Ať Vám všem rok 2015 
ten lepší zítřek přinese.

Pěkné Vánoce!
Ing. Jaroslav Končický, starosta

PROGRAM:
9.30 – 12.00 
Přišli jsme s koledou – vystoupení dětí
z MŠ Vlára a MŠ Malé Pole 
Kouzlení s kašpárkem – vystoupení žáků 
ZŠ Malé Pole
Pásmo vánočních koled – pěvecký sbor
ZŠ Vlára
Zumba – vystoupení žákyň ZŠ Vlára 
Slavičín
Co si povídají skřítci o Vánocích – vy-
stoupení studentů Gymnázia Jana Pivečky 

14.00 Copak nám letos nadělí... – účin-
kují děti z dětských domovů (Bojkovice, 
Zlín, Vizovice)
14.30 Koledování valašských cérek – 
pěvecký sbor Slavičínské cérky
15.00 Slyšte, slyšte pastuškové – pod
vánočním stromem hraje CM Slavičan
15.30 Jiří Zonyga a Větry z jihu –
koncert oblíbeného zpěváka 
17.00 Proslov starosty města –
ohlédnutí Ing. Jaroslava Končického za ro-
kem 2014

17.05 Slavnostní ohňostroj

Po celý den: 
tradiční vánoční trhy, teplé nápoje, 
speciality...
zábava pro děti, kozlíci Emil a Bertík

Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty,
že uzávěrka Slavičínského zpravodaje

1/2015 je již 10. prosince 2014.
Po tomto datu již nebude možno
příspěvky do zpravodaje zařadit. 

Děkujeme za pochopení...

Dne 6. listopadu 2014 se konalo
na Sokolovně ustavující zasedání Zastu-
pitelstva města Slavičín ve volebním období
2014 – 2018. Na tomto zasedání byla hlavním
bodem volba starosty, místostarosty a členů
rady města. Výsledky voleb, které probíhaly
veřejnou volbou, jsou následující:

- starosta města – Ing. Jaroslav Končický
(PRO hlasovalo 13 z 20 přítomných zastupitelů,
PROTI 0, ZDRŽEL 7)

- místostarostka – Mgr. Božena Fi-
láková (PRO hlasovalo 12 z 20 přítomných
zastupitelů, PROTI 0, ZDRŽEL 8)

- člen rady města – Mgr. Jana Adámková,
Ing. Petr Čechmánek, Zdeněk Durďák,
Monika Hubíková a Libor Malaník (PRO
hlasovalo 12 z 20 přítomných zastupitelů,
PROTI 0, ZDRŽEL 8)

Veškerá navržená usnesení tedy byla
přijata. Nově zvolená rada města se sešla
v měsíci listopadu 2014 na 2 schůzích, a to

ve dnech 11. a 18. listopadu 2014. Výstupy 
z jednání rady města budou jako obvykle 
zveřejňovány na úřední desce a webu města. 
Nově je možno ve veřejném výpisu z usnesení 
nalézt hlasování po jménech, na které jsme 
zvyklí ze zastupitelstva města. Dále jsou 
usnesení anonymizována podle požadavků 
Úřadu na ochranu osobních údajů. Poslední 
změnou je zavedení anotací k některým usne-
sením. Anotace budou podrobněji vysvětlovat 
některá usnesení, aby bylo veřejnosti lépe 
zřejmé, oč ve věci jde.

Závěrem srdečně zveme na zasedání 
Zastupitelstva města Slavičín, které je 
plánováno na 10. prosince 2014 se začátkem 
v 16.30 hodin na Sokolovně.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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BTH Slavičín, spol. s r. o., 
přeje všem vlastníkům 
a nájemníkům spravovaných a
objektů, jakož i obchodním 
partnerům, příjemné prožití tnerůmp

svátků vánočních a nový rok plný radosti, a nový
klidu a úspěchů.

Ing. Oldřich Kozáček, 
jednatel BTH Slavičín, spol. s r. o.

Ptají se lidé…

Jak se město staví k situaci v muničních
skladech Vrbětice?

Rada města jednala o situaci v munič-
ních skladech hned na své 1. schůzi dne
11. listopadu 2014, kdy byla informová-
na o výsledku jednání s premiérem Bohu-
slavem Sobotkou, policejním prezidentem
a dalšími představiteli státu a kraje ze dne
8. listopadu 2014. Rada města přijala výzvu,
která byla následně zaslána premiérovi, mi-
nistrovi vnitra a ministrovi obrany. 
Výzva obsahovala následující požadavky:

1. přijetí bezodkladných opatření k ukon-
čení jakéhokoliv skladování munice a výbuš-
ných látek v areálu muničních skladů Vlacho-
vice-Vrbětice,

2. sdělení bezpečnostních opatření, která 
budou přijata při vyklízení skladů a při pře-
pravě těchto nebezpečných nákladů na mís-
to dalšího uskladnění či likvidace,

3. sdělení, jakým způsobem, zda vůbec 
a případně kým byla a je kontrolována činnost 
fi rem v muničním skladu, které jakýmkoliv
způsobem nakládají s výbušným materiálem,

4. zabezpečení a zveřejnění znaleckého
posudku na činnosti fi rmy BOCHEMIE, a. s.,
který prověří výrobní postupy, bezpečnostní
opatření a množství dováženého, zpracová-
vaného a skladovaného materiálu, 

5. přijetí legislativních opatření, kte-
rá zamezí možnosti nakládání s muni-
cí a dalším výbušným vojenským mate-
riálem mimo příslušně zajištěné a stá-
tem kontrolované areály s dostatečnou
odstupovou vzdáleností od obytné zástavby.

Ke dni, kdy byl psán tento příspěvek, jsme
obdrželi odpověď od ministerstva obrany (je
zveřejněna na webu a FB stránkách města).
Samozřejmě i další odpovědi po jejich obdr-
žení zveřejníme.

Situace v areálu muničních skladů se mění
téměř denně, takže aktuální zprávy najdete
na webu či FB stránkách města.

Ještě určitě poznámku k přilétajícím vr-
tulníkům. Armáda jimi posílá zejména vo-
jáky na výměnu stráží, které střeží muniční
areál a perimetr 1 200 m od centra výbuchu.
Vrtulníky by měly přilétat každý pátek kolem
9.15 hodin a to až do odvolání.

A závěrem znovu apelujeme na všechny
zvědavce, aby se v zájmu vlastní bezpečnos-
ti nepřibližovali ke střežené oblasti. Nebez-
pečí újmy na zdraví hrozí stále a ještě dlou-
ho hrozit bude. 

Děkujeme za pochopení.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Rada města Slavičín na svém zasedání
dne 18. listopadu 2014 stanovila ceny za svoz 
a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2015:

nádoba četnost svozu Kč
   110 l 1x měsíc 900 Kč
   110 l 1x 14 dnů 1 420 Kč
   110 l 1x 7 dnů 2 910 Kč
   240 l 1x 14 dnů 2 620 Kč
   240 l 1x 7 dnů 5 240 Kč
1 100 l 1x 14 dnů 13 660 Kč
1 100 l 1x 7 dnů 24 410 Kč

pytel na směsný
komunální odpad 115 Kč

U bytových domů v sídlištní zástavbě,
u kterých město zajišťuje třídění odpadů 
do 1 100 l kontejnerů, se ceny zvyšují o ob-
vyklých 5 %, určených na opravu a údržbu 
kontejnerů pro tříděný odpad a kontejnero-
vých hnízd. Uvedené ceny jsou už od roku 
2009 na stejné výši.

Informace pro domácnosti, které dosud 
využívaly jako jediný způsob likvidace čer-
né pytle:

Od roku 2015 nebude možné využívat 
jako jediný způsob likvidace odpadu černé 
pytle s výjimkou domácností důchodců. Na-
místo sady černých pytlů je možné zakoupit 
známku na popelnici o obsahu 110 l s čet-
ností svozu 1 x měsíc v ceně 900 Kč.

Domácnosti, ve kterých žijí pouze oso-
by, pro které je starobní nebo invalidní dů-
chod jediným zdrojem příjmů, mohou i na-
dále využívat výhradně černé pytle, v tom-
to případě je stanoven minimální odběr 2 ks 
černých pytlů na osobu a kalendářní rok.

Známky na popelnice, případně černé
pytle na směsný odpad na rok 2015 si obča-
né mohou zakoupit na Městském úřadě Sla-
vičín, odboru životního prostředí a správy 
majetku v prvním poschodí, dveře č. 206,
a to od 15. prosince 2014 do 28. února 2015.

V případě bezhotovostní platby převo-
dem z účtu je nutno předem požádat o sdě-
lení identifi kačních údajů k platbě. Tyto 
údaje poskytne odbor ŽPSM na telefonu: 
577 004 832 nebo na e-mailové adrese poda-
telna@mesto-slavicin.cz. Po takovém způso-
bu úhrady je však nutné si evidenční známku 
na popelnici nebo pytle vyzvednout osobně.

Odbor životního prostředí a správy 
majetku, Městský úřad Slavičín

odpadů v roce 2015
Cena za svoz a likvidaci 

Město Slaviičín nabízí do proonájmu byt 
č. 43, který se nacházíí ve IV. naadzemním 
podlaží domu č. p. 8311, na ulicci K Nábře-
ží, Slavičín. 
byt sestává ze tří pookojů, předsíně, ko-
mory, koupelnny, WC, ssklepní kkóje 
celková poddlahová plocha bbytu včetně 
sklepní kóje jee 84,70 mm2

výše měsíčnního nájeemného čiiní 2 551 Kč 
pronajímateel je opráávněn zvýýšit nájem-
né vždy od 1. ččervencee každého roku ma-
ximálně o 20 %% ročně a míru iinfl ace sta-
novenou ČSÚ 
nájemné je uuvedenoo bez zálohh na služby 
spojených s byddlením (ttopení, vooda, odpad) 
způsob vytáápění – zz domovnní kotelny 
Podmínky poddání žáddosti: 
žádost o pronájemm může ppodat oso-
ba starší 18 lett způsobbilá k práávním úko-
nům, která nemmá vůči městu Sllavičín, jím 
zřízeným orgaanizacímm a obchoodním spo-
lečnostem zalloženýchh městemm Slavičín 
žádné závazkyy
Podmínky uzaavření nnájemní ssmlouvy:
nájemní smmlouva naa byt bude uzavřena 
na dobu určitoou jednoho roku, poté může 
být prodlouženna, pokuud nebudde nájemce 
v prodlení s úúhradou za nájemmné a služ-
by spojené s bbydlenímm a nebude porušo-
vat podmínky smlouvvy a přísllušná usta-
novení obč. záákona 
Povinný obsahh nabídkky (přihlášky):
jméno, příjmmení, datum narrození, ad-
resa trvalého ppobytu, adresa ppro doručo-
vání, telefon, ppopř. e-mmail žadaatele, žada-
tel(ka) ženatý((vdaná) uuvede doo přihlášky 
rovněž údaje drruhého mmanžela aa počet dětí
typ dosud uužívanéhho bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)
uvedení poččtu osobb, které see nastěhují 
do nového byttu
zdůvodnění žádosti

Nabídky buudou přiijímány ddo 11. pro-
since 2014 osoobně neebo poštoou na adre-
su: BTH Slaviččín, spoll. s r. o., MMladotické 
nábřeží 849, 763 21 Sllavičín. 

Rada městaa Slavičíín si vyhrrazuje prá-
vo při výběruu nabídkky upřednnostnit ža-
datele, který mmá trvaléé bydlištěě na území 
města Slavičínn.

Podrobnějšší informmace je moožno získat 
přímo na BTHH Slavičíín, spol. ss r. o. nebo 
na telefonu: 5777 341 041.

V době vánočních svátků je provozní doba
upravena následovně:
Po  29. 12. 2014   7.00 – 11.00 hodin
Út  30. 12. 2014   7.00 – 11.00 hodin 
St  31. 12. 2014   zavřeno
Čt  1.  1. 2015   státní svátek 
Pá  2.  1. 2015   zavřeno

V případě poruchy je možno volat na mo-
bilní čísla: provozní technik bytů: 604 715 537,
provozní technik kotelen: 603 210 404.

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žlutéé pytle): 17. 12.
 papír (modrré pytle) a nápojoové kartony 

(oranžové pyytle): 100. 12.
 sklo (zelenéé pytle): 3. 12.

BTH Slavičín informuje... 

Výýběěrovvvvé řízzenní 
naa ppronnááájemm bbyttu 3++++0
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Policie ČR, Obvodní oddělení Slavičín
během roku 2014 eviduje méně spácha-
ných skutků a to jak přestupků, tak i trest-
ných činů. Převážnou část trestných činů
tvoří krádeže vloupáním a to do průmys-
lových objektů, ale i rodinných domů, re-
kreačních chat a vozidel. V poslední době
převyšují krádeže v průmyslových objek-
tech, kdy pachatelé mají široké spektrum
zájmu od fi nančních prostředků, včet-
ně trezorů, elektrické a strojní zařízení
až po kovový odpad. Pachatelé způsobují
velké škody nejen na ukradených věcech,
ale i poškozením objektů při překonávání
zabezpečení. Zarážející je skutečnost, že
v dnešní době existují společnosti, které

nevyužívají nespočetné možnosti elektro-
nického zabezpečení objektů. S povděkem
lze kvitovat, že stále více objektů je monito-
rováno kamerovými systémy. Díky tomuto
se podařilo zjistit pachatele krádeže vloupá-
ním do fi rmy v Hrádku. U krádeží v posled-
ní době dominují krádeže mobilních telefo-
nů, kde se zařazuje i zatajení nálezu ztrace-
ného mobilního telefonu. Pachatele těchto
skutků se díky technickým možnostem daří
odhalovat. Dalším opakujícím se trestným
činem je zanedbání povinné výživy, kdy se
stále najdou jedinci, kteří se vyhýbají své vy-
živovací povinnosti. Skladba dalších trest-
ných činů je opakující – ohrožení pod vli-
vem návykové látky, výtržnictví, sprejer-

ství, porušování domovní svobody a ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí a vyká-
zání. Objasněnost trestných činů se pohy-
buje na úrovni 60 %. U přestupků nejvíce 
dominují přestupky v dopravě, dále ma-
jetkové přestupky a přestupky v souvis-
losti s veřejným pořádkem. Zde je zaráže-
jící podíl mladých a mladistvých pachate-
lů na projevech vandalismu, neúctě k hod-
notám a majetku měst a obcí, kdy svůj po-
díl na tomto hraje i požitý alkohol. 

Za Obvodní oddělení policie ČR Sla-
vičín přeji všem občanům co nejklidnější 
prožití svátků vánočních a v novém roce 
pevné zdraví, pohodu a mnoho šťastných, 
klidných chvil a rovněž mnoho pracovních 
a profesních úspěchů.

npor. Mgr. Libor Rožník, 
vedoucí oddělení

Policie České republiky informuje p y j

Meeziddružinooovvá pouťť 

Dne 24. října 2014 jsme byli pozváni na tra-
diční Mezidružinovou pouť, kterou pořádaly
paní vychovatelky Soňa Lysá a Maruška To-
maníková ze ZŠ Vlára. Počasí nám přálo, a tak
jsme si mohli bezstarostně užívat her a soutě-
ží. Skákali jsme v pytlích, běhali se „slepým“
kamarádem, házeli pytlem, kutáleli pneuma-
tikami, navlékali „korálky“ pro obra, zpívali
do mikrofonu… Ale hlavně jsme se smáli a vý-
borně bavili! Během soutěžení jsme byli dle
získaných žetonů odměňováni sladkými cena-
mi. Odpoledne se nám moc líbilo. Máme nové
kamarády a plno zážitků. Proto ze srdce děku-
jeme školní družině při ZŠ Vlára za pozvání.
Kamarádi, přijdeme k vám za rok zase rádi!

Vychovatelky ŠD ze ZŠ Malé Pole

Puutování s bbrroučky a bberuuškamii 

„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy při-
bývalo. Tak  si broučci řekli, že dnes poletí
naposled. Však už je zábla křidélka! ...“ Ano,
už je to tak. Dne 24. října 2014 se v 18 hodin
na hřišti ZŠ Malé Pole slétlo mnoho malých
i velikých broučků a berušek. Rozsvítili si lu-
cerničky nebo lampiony a letěli na svůj po-
slední let v tomto roce.

Přeletěli nad ulicí Dlouhou, kolem Tesca,
nad cyklostezkou, přes potok Říku a šup, už
byli zase zpátky u naší školy, kde mají svůj
domeček tatínek, maminka a Brouček. Ještě
po putování pozvali na návštěvu kmotříčka,
kmotřičku, jejich Berušku, Janinku, broučka
z roští a malé berušky ze sousedství. Seděli,
povídali si a jedli koláčky, které jim Broučko-
va maminka upekla. „Jen jezte, upekla jsem
koláčky pro všechny broučky a berušky. Až
půjdete domů, tak jim je, prosím, rozdejte“,
řekla maminka. A to už počalo loučení. Kaž-
dý host dostal na cestu výslužku koláčků, se
kterou se rozdělil s ostatními broučky a be-
ruškami, co jich u školy bylo. A těch tam bylo!
I když je záblo už celé tělíčko, slétlo se jich
k naší škole hodně. Tatínek, maminka a Brou-
ček utěsnili domeček před zimou mechem,
pac a pusu, Pán Bůh s námi a zlé pryč. Lehli

a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo!
Broučci a berušky v pohádce už sice dáv-

no spí... Chtěla bych touto cestou moc podě-
kovat městu Slavičín za fi nanční podporu, Po-
licii ČR za zajištění bezpečného přesunu při 
našem letošním putování. Dále hercům a he-
rečkám z dramatického kroužku při ZŠ Malé 
Pole za pěkné divadelní představení, rodičům 
za čas strávený při výrobě kostýmů, šikovným 
žákům za výzdobu hřiště a všem těm, kteří se 
nebáli chladného počasí a „přiletěli“ k nám. 
Ještě jednou všem děkuji a za rok si zase po-
svítíme s lampiony a lucerničkami na dal-
ším ročníku putování s broučky a beruškami.

Zazimování broučků a berušek nás ale ne-
donutilo k zimnímu spánku. V listopadu jsme
se bavili při soutěži Družina má talent, byli 
jsme pozváni do městské knihovny na akci
s názvem Za tajemstvím skřítků a strašidý-
lek a na konci listopadu k nám zavítalo Dano-
vo divadlo ze Zašové s pohádkou O Šípkové 
Růžence. Pořád se v naší družince něco děje! 

Ladislava Knoppová, vychovatelka ŠD

Máámee novéé kkamaráády!

Třída IV. B Základní školy Malé Pole se 
rozhodla pro spolupráci s žáky speciální tří-
dy ze ZŠ praktické a ZŠ speciální Slavičín. 
Naši noví kamarádi si přišli ve čtvrtek 6. lis-
topadu 2014 prohlédnout naši třídu IV. B. Při 
společné hodině jsme se postupně představi-
li, zjistili jsme naše koníčky a žáci speciální 
školy si prohlédli naše výkresy. Nachystali 
jsme pro ně krásná usměvavá sluníčka, které
dostal každý i jejich paní učitelky a také pan
ředitel. Na další společné setkání se už teď 
moc těšíme. Budeme spolu péct perníky a tím 
si zkrátíme a zpříjemníme čekání na Vánoce.

Mgr. Šárka Končická

ZŠ Malé Pole
Den otevřených dveří 

na ZŠ Malé Pole
ý

Den oteevřenýých dveeří na naší škkkole 
proběhhne ve středuu 14. ledna 20015 

od 8.000 do16.00 hodin.
Vedle pprohlíddky noově vybavennýýých 

učeben, škkolní ddružinyy, jídelny a dddalších 
prostoor školyy, Vás ssrdečně zveemmme 

k návštěěvě doopolednního vyučoovváání. 
V jednottlivýchh třídácch můžete prrožít 

s dětmmi vyuučovacíí hodinu, viiddět 
práci děětí s innteraktiivní tabulí nneebo 
v počítaačové uučebněě. V odpolednnních 
hodinácch mátte možnnost nahléddnnnout 

do škkolní ddružiny.
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků 

školy, ale i pro rodiče budoucích 
prvňáčků a další zájemce.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 
2015/2016 se koná v úterý 27. ledna 
2015 a ve středu 28. ledna 2015 od 
13.00 do 17.00 hodin.

Zapisují se děti narozené do 31. srpna 
2009 bez ohledu na místo bydliště. K zápi-
su přineste OP rodičů a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás v nově zrekonstru-
ovaném prostředí s upraveným hřištěm 
a altánkem pro výuku i volný čas dětí.
Nabízíme tyto mimoškolní aktivity:
 Country kroužek
 Logopedický kroužek
 Dramatický kroužek
 Sportovní hry

Již od 2. ročníku nabízíme výuku ja-
zyka anglického, plavecký výcvik probí-
há od 1. očníku. Zvláštní pozornost vě-
nujeme žákům s poruchami učení. Škol-
ní jídelna i družina jsou součástí budo-
vy školy.

Bližší informace k zápisu najdete 
na stránkách školy www.zsmalepole.cz
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a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

K ooslaavám EEvvvropskééhoo dne jazykkůů 
j pjsmme sse přiddaaali řadoou aaktivvit

V on-line soutěži pořádané Goethe Insti-
tutem v Praze byla mezi těmi, kteří zodpově-
děli správně všechny otázky týkající se ev-
ropských jazyků, vylosována žákyně naše-
ho gymnázia Amálie Maryášová ze sekundy
a získává knižní odměnu.

Žáci sekundy, tercie a kvarty vytvořili ob-
rázkový slovník v němčině, francouzštině, an-
gličtině a španělštině. Nejlepší práce jsme ode-
slali do Prahy do Soutěže EDJ 2014. Studenti
septimy a G2 se zapojili do soutěže pořáda-
né mezinárodní organizací Euroscola, která
prověřila jejich znalosti o Evropské unii. Ze
správných odpovědí budou vylosováni dva
výherci, jejichž třída/škola bude mít možnost 
prezentovat Českou republiku na celoevrop-
ském setkání Euroscola v Evropském parla-
mentu ve Štrasburku.

500 lett odborrnného sttrojírennskéhoo 
vzzděláávání vvvve Slavičíněě

V tomto roce si připomínáme 50 let od po-
čátku samostatného odborného vzdělávání
ve Slavičíně, dovolte nám proto, abychom
ve zpravodajích Slavičína postupně v časové

ose krátce a na pokračování popisovali vývoj
středního školství v našem městě. Začínáme
šedesátými lety. Veškeré společenské akce,
které budou toto výročí připomínat, plánuje-
me z pochopitelných důvodů až po ukonče-
ní stavebních prací kompletního zrekonstru-
ování areálu SOŠ.

Sedmdesátá léta na SOŠ
V roce 1971 je vedoucím učiliště jmeno-

ván Alois Sviták. Jelikož příprava učňů do-
sud probíhala v provizorním a nevyhovujícím
prostředí, bylo rozhodnuto vystavět v několi-
ka etapách nové odborné učiliště.

V první etapě v roce 1972 byla zahájena vý-
stavba dílen odborného výcviku (za rok byly
uvedeny do provozu), ve druhé etapě v roce
1974 byl dokončen vstupní areál a v roce 1977
byla slavnostně dokončena třetí etapa – budo-
va školy. Tím bylo získáno devět učeben s při-
lehlými odbornými kabinety, šatnami a soci-
álním zařízením. 

Současně došlo i k rozšíření a moderniza-
ci strojního parku, což umožnilo zvládat vět-
ší množství produktivní práce. Dalšími nový-
mi obory se staly frézař a soustružník kovů,
univerzální obráběč kovů, strojní zámečník,
obráběč kovů a brusič kovů. Změna struktu-
ry výuky nastala zřízením třídy s náročněj-
ší výukou, jejíž absolventi pak složili matu-
ritní zkoušku po absolvování dvouletého ve-
černího studia.

Od 1. září 1976 byla v odborném učilišti
zavedena i výuka čtyřletého učebního obo-
ru s maturitou – mechanik-seřizovač. Prv-
ní absolventi čtyřletého maturitního oboru
opouští školu ve školním roce 1979/80, ně-
kteří z nich pokračují ve studiu na vysokých
školách, stejně tak jako mnozí absolventi ve-
černího studia.

Slaavnoostní ooccenění 
stuudennta naa MMinisteersttvu 
p yprůmyyslu a ooobchoduu

Slavnostní ocenění Adama Fojtů, který se
zúčastnil soutěže v programování CNC obrá-
běcích strojů FANUC, se uskutečnilo na Mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu České repub-
liky dne 14. listopadu 2014. Slavnosti se účast-

nil Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr průmyslu
a obchodu ČR a Ing. Oldřich Paclík, CSc. – ře-
ditel Svazu strojírenské technologie.

Pooznáávací zzááájezd doo Loondýýna

Ve dnech 3. – 6. listopadu 2014 absolvova-
la téměř čtyřicítka žáků SOŠ se svými pedago-
gy poznávací zájezd do Londýna. Po přistání 
na letišti London Stansted jsme si prohlédli 
noční město z oken typického double-decke-
ru cestou do hotelu, který se měl stát naším 
domovem po následující tři dny. 

V úterý jsme se probudili do krásného 
slunečného počasí, které bylo ideální k ná-
vštěvě nejznámějších londýnských historic-
kých míst: pevnosti Tower of London, bý-
valého sídla anglických králů, a proslulého 
Tower Bridge. Prošli jsme se ulicí Downing 
Street kolem sídla premiéra a ministra fi nan-
cí. Odtud jsme pak zamířili k sídlu Parlamen-
tu –  Westminsterskému paláci se známou tu-
ristickou atrakcí Big Ben. Další atrakci Lon-
don Eye jsme mohli vidět přímo naproti. Na-
konec jsme navštívili Trafalger square s Na-
tional Gallery, kde si milovníci umění mohli
prohlédnout díla Van Gogha, Rubense, Botti-
celliho a dalších velikánů výtvarného umění. 
Kvečeru sice začalo pršet, ale to příliš nevadi-
lo, protože většina studentů využila tento čas 
k návštěvě londýnských nákupních center. 

Ve středu nás čekal Buckinghamský pa-
lác, ofi ciální královské sídlo. Přišli jsme prá-
vě včas, abychom stihli pověstné střídání strá-
ží. Poté jsme absolvovali procházku po Hyde 
Parku. Čekala nás také návštěva Britského 
muzea, k jehož zevrubné prohlídce bychom
ale potřebovali několik hodin. Odtud už jsme 
zamířili na Oxford street, jednu z nejznáměj-
ších obchodních ulic světa. Při nákupech 
jsme si mohli procvičit své dovednosti ang-
lické konverzace. 

Ve čtvrtek se fotbaloví fanoušci podívali 
na Stamford Bridge, domácí stadion klubu 
Chelsea FC. A pak už nás čekalo jenom me-
tro, vlak, letadlo, autobus a byli jsme doma. 
Škoda, že návštěva Londýna netrvala déle, 
ale i tak jsme viděli místa, která většina 
z nás dosud znala pouze z televize a z vyu-
čovacích hodin. 

1. míssto v ookkkresnímm koole –– 
jvoolejbbal střeeeddních škol dívvek

Gratulujeme družstvu dívek k 1. místu 
v okresním přeboru středních škol ve Zlí-
ně. Díky výhře dívky postupují do krajské-
ho kola, které se koná na Gymnáziu ve Va-
lašském Meziříčí.

Pooděkkováníí  GGroz – Becckerrt, s. rr. o.

Děkujeme fi rmě Groz – Beckert za spon-
zorský dar 10 000 Kč na pořízení materiálně 
technických pomůcek pro výuku odborných 
strojírenských předmětů.

Škkola je Auttooorizovaná osooba

Naše škola nabízí veřejnosti a fi rmám mož-
nost jako autorizovaná osoba získat dílčí i úpl-

NAABÍZENNNÉÉ STUUDIIJNNÍ OBBOOORY:
GYMNÁZIUM: osmmilletý studijjnnní oborr 
prro žááky 5. tříd, ččtyřlletýý studiijnnní oborr 
prro žááky 9. ttřříd (proofi laace na přírrooodověd--
néé přeedmětyyy a informatikuu, profi filaaace v ja--
zyycíchh s možžžnností přříprravyy na stáátttní jazy--
koové zzkouškkyyy JA, JNN, JFF, JŠŠ, JR, L)

SOŠ: maturrriitní oboryy – mmechaannnik seři--y
zoovač pro žžáááky 9. ttřídd, poodnikáánnní – ná--
staavboové stuuuddium ppro vvyuučené 
uččebnní oborrryy –obrááběč koovů, innssstalatérr, 
eleektrrikář, kkkuuchař-ččíšnník, autommeeechanikk

Škola požádala o otevření matu-
ritního oboru 18-20-M/01 Informační 
technologie

Radda Zlínnnského kkrajje scchválillaa podáníí 
náávrhuu školyyy nna zápis v rrejsttříku škkoool a škol--
skýých zařízeenní s účinnoostí od 1. zzáááří 20155
chharaakterissttiika přípípraavy v oborruuu:
žáci see nauččíí navrhoovatt a ssestavoovvvat počí--
tačče aa udržooovvat je vv prrovoozu, vyybbbírat, in--
staalovvat, konnnfifi gurovat aa sprravovaat operač--
ní systtémy aa dddalší proograamyy, zabezzpppečovatt 
daata před jejiicch zneuužitíím aa chránnitt je předd 
znničenním, pooodporovvat uuživvatele pppři prácii 
s vvýpoočetní ttechnikkou,, naavrhovatt, sesta--
voovat a konfififi gurovat poočítaačové sííítě a ad--
miinisttrovat jjee, spravvovaat ddatabázzeee, vytvá--
řett poččítačovvvéé prograamyy a wwebovéé stránkyy
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né kvalifi kace č. 179/2006 Sb., o uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání: 
v oboru Obráběč kovů
 Soustružení kovových materiálů
 Obsluha CNC strojů
 Vrtání kovových materiálů
 Broušení kovových materiálů
 Frézování kovových materiálů
v oboru Elektrikář
 Montér elektrických instalací
 Montér elektrických sítí
 Montér elektrických rozvaděčů
 Montér slaboproudých zařízení
 Montér hromosvodů

Naabíddka praaaccí pro vveřeejnoost
pútvvaruu SOŠ oood měsííce llistoopadu 

p p j

 Strojírenství – výroba strojírenských vý-
robků z kovů a jiných technických materiá-
lů, CNC obrábění.
 Instalatérství – rozvody vody a topení a je-
jich opravy.
 Elektrikářství – zhotovení elektro rozvo-
dů a jejich opravy.
Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových automobi-
lů, příprava na technické prohlídky, přezou-
vání pneu.
 Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy
při společenských akcích.

Je nutné předem domluvit osobně nebo te-
lefonicky (tel. číslo – 731 636 995) druh prá-
ce a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucí-
ho učitele OV.

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek
je možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014.
 Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč 
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
 Finanční svoboda aneb jak umíte hospo-
dařit se svými penězi?
 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 
 Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 Power Point – 12 hodin – 500 Kč
 Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč 

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním

čísle 571 110 425, 739 095 315
nebo přímo v sídle Nadace
Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy,  maminky,
babičky... Používáme různé
kreativní techniky a zároveň
společně strávíme vždy pěkné
odpoledne. Bližší informace: 
paní lektorka Eva Bartošová
na tel. čísle 777 913 782.
Scházíme se každé úterý
v 16.00 hodin, v Horákově
vile, v prvním podlaží. 
Plán aktivit na prosinec: šitý
patchwork
Zkuste nám dát šanci ...
to je název projektu, který
od listopadu 2014 realizuje Vzdělávací, so-
ciální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky, o. p. s.

Projekt je určen pro osoby se zdravotním
znevýhodněním (osobám, kterým byl přiznán
invalidní důchod), které se chtějí uplatnit 
na trhu práce. Jedná se o osoby, které mají
velmi malou nebo nemají žádnou pracovní
zkušenost. Účast v projektu má účastníkům
především pomoci překonat úskalí, se kterými
se tato cílová skupina setkává při hledání
pracovního uplatnění a umožnit jim získat 
pracovní praxi u zaměstnavatelů.

Od ledna 2015 účastníci zahájí projekt 
poradenským servisem – bilanční diagnos-
tikou, která by měla identifi kovat nejvhodnější
druh práce pro konkrétní osoby, poté
motivační a vzdělávací část, kde získají nové
znalosti a dovednosti, dále budou zapojeni
do placených praxí ve vybraných fi rmách
a na závěr ve spolupracujících fi rmách získají
zaměstnání. Firmy, které účastníky projektu
zaměstnají, získají fi nanční prostředky na re-
fundaci jejich mzdy. 

Hledáme účastníky do projektu a výběr
účastníků je prováděn během měsíce listopad
a prosinec letošního roku. Bližší informace je
možné získat na telefonním čísle 777 880 877
a 571 110 425.

Projekt je podpořen z Evropského sociál-
ního fondu, prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pooděkkováníí

Nadace Jana Pivečky dne 24. října 2014
uspořádala Benefi ční večer ve Zlíně v ho-
telu Baltaci Atrium. Tento krásný večer byl
věnovaný připomenutí nedožitých 95. na-
rozenin jejího zakladatele, pana Jana Piveč-
ky. Hlavním programem bylo vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Cantare ze Sla-
vičína, pod vedením sbormistryně Anny
Frajtové s klavírním doprovodem Hany
Durďákové. Velmi děkujeme pěveckému
sboru Cantare za krásný hudební zážitek
a všem, kteří se benefi čního večera zúčast-
nili a tím podpořili aktivity Nadace Jana Pi-
večky. Děkujeme!

Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje měs-
tu Slavičín a všem svým dárcům, partne-
rům, příznivcům a dobrovolníkům za pod-
poru, pomoc a spolupráci v roce 2014. Bez 
Vaší pomoci bychom nemohli realizovat ce-
lou řadu projektů ve prospěch potřebných 
a projektů, které podporují výchovu a vzdě-
lávání a přispívají k vytváření zdravé občan-
ské společnosti.

Děkujeme také všem, kteří v roce 2014 fi -
nančně, materiálně nebo organizačně pod-
pořili činnost nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež KamPak? Všech forem spolu-
práce si velmi ceníme a vážíme. Zároveň si 
dovolujeme popřát všem našim partnerům 
a spolupracovníkům i všem čtenářům Sla-
vičínského zpravodaje hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a osobní pohody v roce 2015.
Připravujeme:
Benefi ční divadelní představení „Miláček
Anna“ – 13. ledna 2015

Divadlo Palace Praha z provozních dů-
vodů zrušilo 4. listopadu 2014 divadelní 
představení Miláček Anna. Tento program 
bude uveden v náhradním termínu – v úterý 
13. ledna 2015. Zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti na náhradní termín, nebo je 
můžete vrátit v místě jejich zakoupení (Měst-
ské infocentrum nebo Nadace Jana Pivečky
Slavičín). Děkujeme za pochopení a omlou-
váme se za způsobené komplikace.

Vzdělávacího střediska
Informace

Benefi ční večer ve Zlíně
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ZŠ Slavičín-Vlára
Dáárcovská ssbbbírka Děti děttem již pppopáté

I tento rok probíhá v předvánočním čase
v ZŠ Slavičín-Vlára dárcovská sbírka Děti dě-
tem. V minulých letech byly obdarovány děti
z dětských domovů ve Smolině nebo ve Vi-
zovicích. Letos jsme se rozhodli pro změnu
a oslovili jsme dětské oddělení Krajské ne-
mocnice Tomáše Baťi ve Zlíně, které naši na-
bídku s radostí přijalo. Těší nás, že naši žáci
opět dokazují svou dobrosrdečnost a štědrost 
darováním knih a her nemocným dětem. Vě-
říme, že jim náš vánoční dárek zpříjemní po-
byt v nemocnici. 

Ing. Petr Čechmánek,
Mgr. Hana Majeriková

Exxkurzze do EEEkolanddu 

Za kovovými poklady se vydali v podzim-
ní dny 23. října a 14. listopadu 2014 členové
školních ekotýmů z 5. – 9. ročníku a násled-
ně také všichni žáci 4. tříd. Navštívili zná-
mý Ekoland ve Starém Městě. 

Po přivítání se přesunuli do Kongresové-
ho centra, kde byl pro ně připraven výukový
program „Poklady z naší popelnice“. Dozvě-
děli se vše o druzích odpadu, jejich správném
třídění a způsobech recyklace. I o tom, jak od-
strašujícím způsobem lidé devastují naši pla-
netu odpady. Žáci poté absolvovali jízdu vláč-
kem po celém areálu závodu, což je vlastně
sběrna odpadu všeho druhu. Poté následova-
la návštěva Kovozoo, kde si prohlédli 80 zví-
řat v životní i nadživotní velikosti vytvořené
především z kovového odpadu. Na závěr se
podívali na historickou dřevěnou loď „Nadě-
je“ a maják s rozhlednou, ze kterého si pro-
hlédli areál z ptačí perspektivy. 

Akce byla hrazena z prostředků získaných
výhrou v soutěži Malování na stěnu a z gran-
tu města. Mgr. Petra Štěpančíková

Slaaviččánek bbblahopřáál KKlobbučánkkuuu

V počátku školního roku přijal dětský folk-
lorní soubor Slavičánek do svého kolektivu
nové členy, a to deset prvňáčků, kteří mají
rádi písničky a tanec. V současné době na-
vštěvuje DFS Slavičánek 36 dětí.

Nejenže se malí Slavičánci ihned s nadše-
ním zapojili do práce v souboru, ale také se
všichni na počátku října zúčastnili soustředě-
ní na hotelu Adamantino v Pozlovicích. Tam
je čekal nelehký úkol. Bylo nutné zvládnout 
základy rytmiky a hlasovou průpravu, jednot-
livé krokové variace a pohybový základ pro
fi gurální tance. Nejdůležitějším úkolem však
bylo naučit se nové pásmo. Děti se náročné-
ho úkolu zhostily výborně. 

Dne 7. listopadu 2014 se Slavičánek úspěš-
ně předvedl a sklidil velký potlesk ve Valaš-
ských Kloboukách na Přehlídce dětských folk-
lorních souborů. Ta se pořádala u příležitosti
20. výročí založení DFS Klobučánek.

Odměnou Slavičánkům byla také účast 

v soutěži zpěváčků a v taneční dílně, které
pro ně připravili pořadatelé. 

Tradičně získávají noví členové Slavičán-
ku pamětní list jako upomínku na jejich prv-
ní vystoupení a pasují je tak na právoplatné
členy souboru. Ani letos tomu nebylo jinak.

Za svou píli při nácviku i vystoupení si
všechny děti zaslouží pochvalu a poděkování.

Mgr. Miroslava Zálešáková

Svvatommartinnsský průůvodd

Říká se, že na sv. Martina bývá dobrá pe-
řina. Tato pranostika ale neplatila v úterý
11. listopadu 2014. Účastníky prvního ročníku
svatomartinském průvodu vítala u naší ško-
ly příjemná hudba a samozřejmě sv. Martin
na koni. Ten se po navození správné atmosfé-
ry vydal v čele průvodu s rozsvícenými lou-
čemi a lampiony přes sídliště Vlára na škol-
ní zahradu, k místu společné zábavy. Odváž-
né děti si s radostí zajezdily na koni, kterého
vodil sám sv. Martin, a vůbec nikomu neva-
dilo, že není bílý a nepřivezl sníh. Téměř ni-
kdo neodolal vůni martinských špekáčků, kte-
ré se opékaly u táboráku. Na zahřátí byl pro
děti připraven dobrý čaj a pro dospělé svato-
martinské víno. Díky příznivému počasí pro-
běhl večer ke spokojenosti všech. Velké po-
děkování patří organizátorům této akce, vy-
chovatelkám ŠD, Sdružení rodičů při ZŠ Sla-
vičín-Vlára a především panu L. Maděrkovi
a panu P. Červenému. Takže za rok se sv. Mar-
tinem opět nashledanou.  

Soňa Lysá, vedoucí ŠD

Škkolskká futssaaalová liiga – 1. místoo 

Dne 4. listopadu 2014 se žáci 6. – 7. tříd
zúčastnili pátého ročníku Školské futsalo-
vé ligy, která je pod záštitou Fotbalové asoci-
ace ČR, Svazu futsalu ČR, Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a Aso-
ciace školních a sportovních klu-
bů. Tato soutěž probíhá mezi ško-
lami z celé České republiky a je
prezentována pod názvem „Fot-
bal ano – drogy ne!“.

V prvním kole jsme byli vybrá-
ni jako pořadatelská škola a přiví-
tali jsme u nás ve sportovní hale 
soupeře ze ZŠ Uherský Brod, ZŠ 
Polešovice a ZŠ Kvasice. To, že 
máme v 6. a 7. třídě velmi šikov-

né kluky, se potvrdilo i v celém 
turnaji, kdy jsme přehráli Pole-
šovice 6:0, Kvasice 4:1 a ve fi ná-
lovém utkání Uherský Brod 4:1. 
Výkony všech hráčů byly skvělé 
a zaslouženě jsme v domácím pro-
středí obsadili 1. místo s 9 body 
a skórem 14:2. Můžeme se tak ra-
dovat z postupu do divizního fi -
nále, které se odehraje v lednu
2015 v Brně.

Za vzornou reprezentaci ZŠ 
Slavičín-Vlára děkujeme Max-
miliánu Mecovi, Lukáši Švacho-
vi, Martinu Huťovi, Davidu Staň-
kovi, Vlastimilu Švehlákovi, Patri-

ku Kulíškovi, Adamu Čížovi, Vítku Svobodo-
vi, Michalu Gergelovi a Filipu Melichaříko-
vi. Poděkování také patří panu Arnoštu Go-
reckému, který se podílel na organizaci tur-
naje. Ing. David Ptáček

Vee Zlíínskémmm vorvanni see sttříbremm na krkuu

Rok s rokem se opět sešel a aniž bychom 
se nadáli, byl tady 15. ročník velmi oblíbené
soutěže Zlínský vorvaň 2014. V tomto jubi-
lejním ročníku převzal záštitu nad jeho ko-
náním radní Zlínského kraje pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil, 
který popřál všem zúčastněným družstvům 
hodně štěstí a sil do vzájemného boje.

Žáci ze ZŠ Vlára se i letos zhostili této akce
a s bojovou náladou dne 12. listopadu 2014 
vyrazili do sportovní haly EURONICS Zlín.
Vzhledem k úspěšným minulým ročníkům si 
i tentokrát dali za úkol ten nejvyšší cíl – zís-
kat medaili. Družstvo tvořili talentovaní a ši-
kovní sportovci – Michal Janšta, Michal Šo-
man, Ludmila Vaculová, Kateřina Dědková, 
Monika Borová, David Staněk a kapitán druž-
stva Lukáš Švach. 

Že to nebudou mít vůbec lehké, věděli 
od začátku soutěže. Akce se zúčastnilo 24 
družstev, mezi nimiž byl i úřadující mistr 
z loňského roku. V plném nasazení za pokři-
ku svých spolužáků zvolili tu nejlepší strate-
gii, která platí v každém sportu. Tvrdým úde-
rem zaútočili na své soupeře hned v první dis-
ciplíně. Atmosféra i nálada v celé hale byla 
úžasná. Naši žáci šli do této soutěže s plným 
nasazením, jistotou i skvělým publikem a „ne-
nechali na soupeřích nit suchou“. 

Mladí sportovci ze Slavičína obsadili nád-
hernou stříbrnou pozici hned za školou ze slo-
venského Púchova. V naší výpravě panovala 
obrovská radost a pocit štěstí. Vždyť mají být 
na co pyšní! Bc. Alena Kantnerová
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Už se opět blížíme k období, kdy čas vymě-
ní na konci letopočtu starou číslici za novou.
Je to období rekapitulací, tajných očekávání
dětí, jak že to dopadne na Mikuláše – a hlav-
ně vyhlížení Ježíška.

Za námi v DDM je listopad. V něm jsme
nabídli našim klientům opět několik akcí:
Cvičení SM SYSTÉM s cílem pomoci lidem
velmi přijatelnou formou ovlivňovat, změnit 
k lepšímu své zdraví. Pokud máte o tento typ
jednoduchého cvičení zájem, pak máte mož-
nost si ho také vyzkoušet, a to každé úterý,
od 16.00 do 17.00 hodin v DDM.
Dne 20. listopadu 2014 se u nás sešly zá-
jemkyně o výrobu adventních perníkových
chaloupek pod vedením Aleny Jančaříko-
vé. Dům voněl pohodou a perfektní náladou.

DDM Slavičín

Nabízíme stručné ohlédnutí za aktivita-
mi v posledním čtvrtletí letošního roku. Mě-
sícem září jsme vstoupili do 13. roku svého
působení. Standardní činností je provoz níz-
koprahového zařízení a programy specifi c-
ké primární prevence pro školská zařízení.
To vše pro cílovou skupinu dětí a dospívají-
cích od 7 do 15 let.

V říjnu proběhlo v zařízení místní certifi -
kační šetření na programy specifi cké primár-
ní prevence, které zařízení realizuje na škol-
ských zařízeních v regionu. Tříčlenný certi-
fi kační tým posuzoval kvalitu, jejich zaměře-
ní, obsahy, výstupy a spoustu dalších kritérií,
která jsou potřebná pro získání certifi kátu od-
borné způsobilosti. Certifi kační tým v závě-
ru šetření konstatoval bezvýhradné splnění
všech standardů, bez jediné bodové ztráty.
Součástí byl i ukázkový program, který probě-
hl na Základní škole Vlachovice. V říjnu pro-
běhlo i další vzdělávání pěstounských rodin.

O podzimních prázdninách jsme nabídli
uživatelům klubu „Záhadnou noc“ s bohatým
programem. Celoroční hra „Měšec pro chytré
hlavy“ byla odstartována v září. Má za sebou
3 měsíce trvání a prozatím 3 vystavené měš-
ce, které vytvořili návštěvníci. Tématem bylo
„Nebezpečí internetu – internet a jeho zabez-
pečení“, „Nevím jak dál – řešení konfl iktních
situací“ a „Vrstevnické vztahy – umění komu-
nikovat s dospělými a kamarády“. Akce má
preventivní charakter a než proběhne závě-
rečné vyhodnocení, tak nás čeká ještě dalších
6 měsíčních témat jako např. návykové látky,
zejména kouření a alkohol u mladistvích, ky-
beršikana, šikana, zdravé sebevědomí či zdra-
vý životní styl. V každém měsíci vzniká tema-
tický měšec, ve kterém jsou uvedeny důleži-
té informace k jednotlivým tématům doplně-
né o práce všech zúčastněných (výtvarné, li-
terární práce, poznatky z diskusí s pracovní-
kem atd.). Měšce zůstanou v klubu k dispozici
nejen po celou dobu trvání akce, ale i po jeho
skončení, pro ostatní návštěvníky klubu jako
informační materiál.

Máme za sebou také celou řadu jednorá-
zových aktivit – soutěže v klubu iniciované
nejen pracovníky, ale i samotnými návštěvní-
ky. V rámci terapeutických aktivit to byla na-
příklad výroba náramků shambala pro celko-
vou uvolněnost a pohodu. Aktivity jsou namí-
řeny tak, aby se podílely na všestranné pod-
poře a rozvoji osobnosti a naplňovaly hlavní
činnosti poskytované služby. V prosinci nás
čeká turnaj ve stolním tenise, výroba vánoč-
ních dekorací a večer při svíčkách.

Mimo to souběžně probíhají programy spe-
cifi cké primární prevence na základních ško-
lách. V letošním roce jsme navštívili celkem
16 školských zařízení. To je poměrně vyso-
ký počet, vezmeme-li v úvahu, že programy
na sebe navazují, probíhají víceletým cyk-
lem a na školách pracujeme s většinou tříd-
ních kolektivů. Standardně se třídou pracu-

jeme v rozsahu 2 x 2 vyučovací hodiny bě-
hem školního roku. Forma je závislá na roč-
níku – interaktivní beseda, zážitkové techni-
ky, modelové situace, diskuse, příběhy, prá-
ce ve skupinách nebo hra.

Připomínáme, že 5. prosince 2014
od 9.00 do 17.00 hodin proběhne III. Předvá-
noční bazárek. Info na www.r-ego.cz a přilo-
ženém letáčku. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
panu Petru Vítkovi z fy Nářadí Vítek, s. r. o.,
ve Slavičíně a panu Mgr. Lumíru Zezulkovi
z fy Zeka plus, s. r. o., ve Slavičíně za podpo-
ru, které se nám dostalo v podzimních měsí-
cích roku. Velmi si vážíme této podpory, která
pomůže při realizaci našich projektů v rámci
poskytovaných služeb. 

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlín-
ský kraj, město Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín.

Přejeme všem čtenářům pěkný poslední
měsíc v roce, pohodu a spokojenost a klidný
předvánoční čas.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková
Kontakt: Poradenské centrum R-Ego,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, 
telefon: 577 341 446, mobil: 732 713 014, 
web: www.r-ego.cz

centrum R-EGO
Poradenské 

Nabízíme i Jógu pro děti, kde děti ve věku 
4 až 7 let cvičí zábavnou formou, hrají si, rela-
xují, učí se správně dýchat pod vedením lek-
torky, každé pondělí, od 16.00 do 16.45 ho-
din v DDM.
Dne 22. listopadu 2014 proběhla pro cí-
lovou skupinu rodiče a děti již tradičně 
sportovní akce „Závodí celá rodina“ pro ro-
dinné týmy: dospělák a dítě. Takovéto akce 
jsou velmi příjemné a přínosné pro oba, ro-
diče i dítě, protože si našli čas, který si mo-
hou jen a jen spolu užít a přitom se pobavit 
a zasoutěžit. Je to moc dobře, protože v této 
době stále více kolem sebe slyšíme to otře-
pané „nemám čas“.
Dne 28. listopadu 2014 se u nás v DDM se-
šli zájemci, kteří si přišli vyzkoušet svou vlast-
ní šikovnost a pod vedením Veroniky Horá-
kové vytvářeli adventní a vánoční dekorace.
Ve dnech 29. – 30. listopadu 2014 se v na-
šem zařízení uskutečnil kurz pro zájemce 
„Kreslení pravou hemisférou“ pod vedením 
Věry Fojtíkové.
A o čem že bude u nás prosinec?
Pro cílovou skupinu rodiče a děti se usku-
teční v pátek 12. prosince 2014 již tradiční 
akce „Baví se celá rodina“. 
Přidáme svoji trošku do mlýna co se týče 
veřejných oslav blížících se Vánoc v našem 
městě tím, že naše děti přispějí s krátkým 
programem na Horním náměstí u příleži-
tosti Rozsvícení vánočního stromu, kde jako 
obvykle vypustíme balon splněných přání. 
Dostali jsme nabídku, aby děti předvedly 
své výrobky, a to 5. prosince 2014 na Orlovně.

Na závěr dovolte, abychom Vám popřáli 
co nejpříjemnější prožití letošních vánoč-
ních svátků, pohodu v kruhu Vašich nejbliž-
ších a jen to nejlepší do nového roku 2015.

Zdena Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Prosincové pozvánky ZUŠ Slavičín a SPS 
Cantare 
7. 12. Adventní koncert v rámci Valašského 
jarmarku, kostel Val. Klobouky, 16.30 hodin
7. 12. Adventní koncert Slavičín, kostel 
sv. Vojtěcha, 19.00 hodin
účinkuje SPS Cantare při ZUŠ Slavičín a ko-
morní soubor Sešli jsme se z Ostravy
9. 12. Výstava žáků výtvarné třídy Petry 
Ponczové, 17.00 hodin, horní sál ZUŠ
9. 12. Koncert žáků klavírní třídy Hany 
Durďákové, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
10. 12. Koncert žáků klavírní třídy Věry 
Hájkové, 18. 00 hodin, dolní sál ZUŠ
16. 12. Koncert žáků dechové třídy Radima
Knoppa, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
21. 12. Benefiční koncert pro dětské 
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kostel
ve Francově Lhotě, 18.00 hodin
účinkuje SPS Cantare při ZUŠ Slavičín a Cim-
bálová muzika Klobučan
28. 12. Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín
– LIDOVÉ VÁNOCE, kostel sv. Vojtěcha,
16.00 a 19.00 hodin, účinkují žáci a učitelé 
ZUŠ, DPS Tučňáci a SPS Cantare při ZUŠ 
Slavičín a Cimbálová muzika Klobučan

ZUŠ Slavičín
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Dne 18. října 2014 se v místní sportovní 
hale uskutečnil druhý ročník badmintonové-
ho turnaje. Letos se ho zúčastnilo 29 hráčů,
z toho 11 žen a 18 mužů. Kromě našich domá-
cích družstev se dostavili také hráči z Valaš-
ských Klobouk, Kunovic, Bojkovic a Nezdenic.

Turnaj byl odstartován v 9.00 hodin spo-
lečným nástupem a následným losováním 
jednotlivců do skupin. Z časových i prosto-
rových důvodů, neboť se hrálo jen na dvou
kurtech, se hrála pouze kategorie dvouher.

V průběhu turnaje byly k vidění opravdu
krásné zápasy – obzvláště v mužské kategorii 
to byly často velmi vyrovnané až infarktové 
boje. Ale ani kategorie žen nezahálela a i zde
nebyla nouze o krásné výměny.

Po celou dobu turnaje bylo zajištěno vý-
borné občerstvení, za které děkujeme panu
Liboru Čížovi, a nechybělo ani pivo z Hrá-
deckého pivovaru. Při zakončení turnaje vy-
slovili účastníci spokojenost s jeho průbě-
hem i atmosférou a všichni hráči už se těší
na příští ročník.
A jaké byly výsledky?
Muži: 
1. místo: Kamil Soukeník –Nezdenice
2. místo: Zbyněk Chupík – Bojkovice 
3. místo: Petr Blaha – Bojkovice
Ženy: 
1. místo: Eva Pizúrová – Slavičín
2. místo: Eva Malatinská – Slavičín
3. místo: Alena Jančaříková – Slavičín

Zvláštní cena byla předána dvěma domá-
cím účastníkům, kterým je 16 let, a i když 
s trénováním začali krátce před turnajem,
rozhodně zaznamenali úspěch a jako pod-
poru do dalšího badmintonového působení 
převzali drobné ceny. Takže Ondro Nováku
a Tome Pizúre – jen tak dál!

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
našim sponzorům, díky kterým si naši vítě-
zové odnesli opravdu hodnotné ceny. Zvlášt-
ní poděkování pak patří fi rmě RTOX, s. r. o., 
za její pomoc při přípravě turnaje, velké
množství sponzorských darů a za to, že se
stala patronem našeho badmintonového 
oddílu. Děkujeme!

Sponzoři turnaje, kterým patří náš vel-
ký dík: RTOX, s. r. o., Prabos, a. s., Hopa CZ,
s. r. o., Outdoor-a–sport.cz, www.bulhar-
ska-vina.cz, IMPROMAT INT., spol. s. r. o.,
Restaurace Hugon Slavičín, Vladislav Pi-
zúr, manželé Glacnerovi, manželé Neuma-
novi, manželé Šiškovi, Valentíci a Miro-
slav Jančařík.

Jsem ráda, že se na Orlovně badmintonu 
daří a počet dospělých hráčů přesáhl číslo 30.
Od října navíc zahájil činnost dětský badmin-
tonový oddíl, do kterého pravidelně každý pá-
tek dochází 8 budoucích talentů.

Za celou organizaci OREL a všechny její
členy si dovoluji popřát všem našim spolu-
občanům krásné vánoční svátky a úspěšný
vstup do nového roku 2015.

Alena Jančaříková

SK Snipers Slavičín

Slavičínský Jerevan bude v se-
zoně 2014/2015 působit v nově za-
ložené zlínské Krajské lize, která 
bude mít třináct účastníků. Sla-

vičany čeká celkem devět turnajů a ještě 
účast ve Zlínském poháru. Všechna utká-
ní Krajské ligy Jerevan odehraje v otroko-
vické hale na Štěrkovišti a za soupeře bude 
mít velmi kvalitní protivníky např. VOKNO 
Kroměříž, Oldstar Kroměříž, Internaziona-
le Otrokovice, Kojetín, Bure Hulín, Maleno-
vice, Jiskru Otrokovice, Bohuslavice u Zlí-
na či rezervu ligového Zlína.

Soutěž startuje v sobotu 22. listopadu 
2014 a vyvrcholí fi nálovým utkáním play 
off v sobotu 21. února 2015. V kádru Jere-
vanu k velkým změnám nedochází, ten tvo-
ří převážně futsalisté ze Slavičína a blízké-
ho okolí. Hrajícím trenérem zůstává Milan 
Both, kterému bude pomáhat Oldřich Majc. 
Cílem v letošní sezoně v nově vzniklé kraj-
ské lize je účast v play off a také se pokusit 
probojovat v poháru na republikové fi nále, 
které se hraje 7. února 2015 v moravských 
Valticích. Petr Koseček – 

předseda SK Jerevan Slavičín

Jerevan se představí v nově vzniklé Krajské lize

Charita sv. Vojtěcha Slavičín informuje

Dne 29. října 2014 se star-
ší žáci Snipers Slavičín zú-
častnili turnaje ve fl orbalu 
v Luhačovicích. V silné kon-
kurenci týmů z okolí (Luha-
čovice, Napajedla, Halenko-
vice, Slušovice, Pozlovice) 
se slavičínští hráči umístili 
na 1. místě. Nejlepším střel-
cem turnaje byl vyhlášen 
Martin Grünwald a nejlep-
ším brankářem se stal Petr 
Krůžela – oba z týmu Sni-
pers Slavičín. 

Josef Vlček 

Kalendář turistických akcí
13. 12. poslední vycházka
26. 12. Ze Štěpána na Štěpána 
31. 12. setkání na Peňažné (rozloučení
se starým rokem)

Aktuální informace jsou pravidelně uvá-
děny na informační tabuli na autobusové
zastávce před radnicí ve Slavičíně.

turnaj v badmintonu
Orel Slavičín – 

VÁNOČNÍ BALÍČEK
Čas Vánoc a Štědrého dne se ne-

úprosně blíží a většina z nás už pře-
mýšlí, jakými dárky udělat svým 

blízkým radost. Někteří nezapomínají také 
na ty, kteří nemají tolik štěstí a nemohou žít 
se svými rodinami a zakusit atmosféru vá-
nočních svátků.

Na základě této myšlenky vznikl projekt 
Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní 
Charity Olomouc), do kterého se již po něko-
likáté Charita sv. Vojtěcha zapojuje. Jeho cí-
lem je vytvořit radost a překvapení pro kon-
krétní děti z dětských domovů na Ukrajině, 
které žily i několik let na ulici a také pro děti 
z chudých rodin, které navštěvují domovy 
jednou denně za účelem získání teplého jíd-
la. I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zcela
jiná než dětí v České republice. Děti budou 
obdarovány formou balíčku – dárku zabalené-

ho do vánočního papíru (každý balíček bude 
obsahovat dárky v hodnotě 1 000 Kč), který 
převezmou osobně od zaměstnanců Arcidi-
ecézní charity Olomouc.

Pokud se také Vy rozhodnete obdarovat 
ukrajinské děti, můžete přispět fi nančním
obnosem nebo hmotným dárkem (jen věci 
nové) a můžete jej přinést na Charitu Sla-
vičín (Komenského 115, pod kostelem) do 
10. prosince 2014. 

Dárcem může být kdokoliv: jednotlivec, ro-
dina, skupina přátel, společenství, místní Cha-
rita či jiná organizace. Jedná se o jednorázo-
vé obdarování, ze kterého nevyplývá žádný 
dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran. 

Všem, kteří se rozhodnou tyto děti obda-
rovat, předem děkujeme.

Bližší informace: Zůbková Magda, telefon: 
571 112 201, mobil: 734 435 242, dále také 
na www.slavicin.charita.cz. 
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Prosincové pozvání do knihovny 
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čtvrtek 4. prosince 2014, 15.00 hodin:
Mikulášské čertoviny – VII. ročník

Veselá mikulášská nadílka pro malé 
účastníky pořadu Knihovnička skřítka 
Nezbedníčka, kde budou odměněni za ce-
loroční aktivitu v soutěžích a hrách. Dáreč-
ky dětem nadělí svatý Mikuláš s andělem, 
moderování akce se tradičně zhostí skřítek 
Nezbedníček. Součástí pořadu budou před-
vánočně laděné hry a výtvarné činnosti. 
Malé občerstvení zajištěno. 

Účast je nutné hlásit předem na e-mail: 
knihovna@mesto-slavicin.cz nebo na tel. 
577 341 481 nejpozději do středy 3. prosince. 
čtvrtek 11. prosince 2014, 13.00 – 16.00 
hodin: Tvoříme v adventu 

Odpoledne v knihovně plné výtvarných 
nápadů pro děti i dospělé. Návštěvníci zde 
získají inspiraci ke tvorbě jednoduchých 
vánočních dekorací. Každý z příchozích se 

V rámci získané dotace z Ministerstva ži-
votního prostředí bude zahrada školky pro-
cházet rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž hlavní 
dominantou je zahradní altán.

Zatímco je celkový projekt koncipován
do nabízejícího se přírodního stylu, aby 
k tomu byl altán prakticky užit, chybí potřeb-
né vybavení, jež bohužel není možno fi nan-
covat z dotace. Ale nic není překážkou, kde 
nechybí nápaditost a pracovitost, tam vzniká
i příležitost. A proto oznamujeme všem věr-
ným mateřské školce Nevšová, že v rámci vel-
kého celorepublikového projektu Era pomáhá 
regionům porota vybrala z 222 nominací nej-
lepších 60 projektů a mezi 3 projekty za regi-
on Valašsko a Slovácko byla vybrána učebna
v přírodním stylu v MŠ v Nevšové. 

Tento projekt je veřejně monitorován
na stránkách: http://www.erapomaharegio-
num.cz, Kde ho můžete sledovat i Vy.

Účelem projektu je vybavit altán v takové
míře, aby mohl sloužit ke všem zamýšleným 
účelům a splňoval požadavky pro venkov-
ní výuku a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. 

může zapojit do zdobení vánočního stro-
mečku a napsat Ježíškovi své knižní přání. 
Zároveň bude připravena i bohatá předvá-
noční nadílka horkých knižních novinek 
k zapůjčení.
pátek 19. prosince 2014 – 31. ledna 2015: 
Staří mistři 

Výstava výtvarné tvorby slavičín-
ských umělců – ak. mal. Jaroslava Jeřábka, 
MgA. Zdeňka Kutry a Františka Slováka. Ga-
lerie knihovny, otevřeno v půjčovní době.

Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům, 
že v době mezi svátky (od 29. do 31. prosin-
ce 2014) bude knihovna uzavřena. 

Jedná se o pomůcky studijního a ochran-
ného charakteru, o jejichž rozmanitosti roz-
hodne konečná získaná částka (podsedáky, 
tabule, úložné prostory na pomůcky, daleko-
hledy, meteorologická stanice, krmítko atd.). 

Podpořit tento projekt můžete zasláním 
Dárcovského fi nančního příspěvku na:
na číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabil-
ní symbol: 703
online platební kartou přes portál www.
erapomaharegionum.cz, vyberte region Va-
lašsko a Slovácko, víceúčelová učebna a zvol-
te výši částky, kterou chcete přispět.

Je možné uplatnit odpočet ze základu 
daně z příjmů.

Čím vyšší částka se nám podaří nasbí-
rat, tím vyšší částkou Era na projekt přispě-
je! Získejme společně pro děti víc! Každý je-
dinec může ovlivnit úspěch možnosti, jenž
se nám otevřela.

Za všechnu podporu děkuje spolek 
Nevšová dětem a MŠ Slavičín Vlára – 
Nevšová. 

Kontakt: 731 870 221.

CHARITA SV. VOJTĚCHA SLAVIČÍN
POMÁHÁ

Ve čtvrtek 16. října 2014 došlo dopoled-
ne po desáté hodině u Vrbětic mezi Slavičí-
nem a Valašskými Klobouky k výbuchu mu-
ničního skladu.

Na základě Dohody z roku 2012 mezi Ha-
sičským záchranným sborem Zlínského kraje
(HZS ZLK) a Arcidiecézní charitou Olomouc
(ACHO), jíž je naše Charita sv. Vojtěcha Sla-
vičín součástí, se stala ACHO složkou inte-
grovaného záchranného systému (IZS) Čes-
ké republiky dle zákona 239/2000 Sb., o in-
tegrovaném záchranném systému.

V součinnosti s Oblastní charitou Uher-
ský Brod poskytuje také Charita sv. Vojtěcha
Slavičín svoji pomoc na místě zásahu. Úko-
lem Charity sv. Vojtěcha Slavičín je zajiště-
ní večerní stravy a balených vod. Za měsíc
říjen bylo odebráno Integrovaným záchran-
ným systémem 672 večeří a 534 balených
vod. Pomoc zajišťují pracovníci a dobrovol-
níci Charity sv. Vojtěcha Slavičín mimo běž-
nou pracovní dobu.

Program MC Slavičín na prosinec 2014
 Po 1. 12. 10.00 hod. – Tvořílek (Mikuláš,
Čert, Anděl)
 Út 2. 12. 9.00 – 12 hod. – Prezentace JUST,
10.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj
pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna,
15.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj
pro 2 – 3 leté děti
 St 3. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro všestranný
rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná
herna
 Čt 4. 12. 10.00 hod. – Mikulášská besídka –
pro pozvané, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 5. 12. 10.00 hod. – Miniškolička (malu-
jeme a vymalováváme)
 Po 8. 12. 10.00 hod. – Hudební miniškolička
Út 9. 12. 10.00 hod. – Čtenářem od batolete,
13.00 hod. – Volná herna
 St 10. 12. 10.00 – 12.00 hod. Předvánoční
zdobení perníků, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 11. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro
1 – 2 leté děti (Svícen), 13.00 hod. – Volná herna
Pá 12. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro
2 – 3 leté děti (Stromeček z papíru) 
 Po 15. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(Vánoční přáníčka) 
 Út 16. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro
všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti,
13.00 hod. – Volná herna
St 17. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro všestranný
rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná
herna
Čt 18. 12.10.00 hod. – Hudební miniškolička
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 19. 12. 10.00 hod. – vánoční posezení
s punčem
Každé odpoledne je od 15.00 hod. – stejný pro-
gram jako dopoledne (více na FB stránkách).
 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 zavřeno – vánoční
prázdniny
Více informací: web: http://mc.slavicin.org/,
facebook: Mateřské centrum Slavičín, telefon:
778 468 820.

PrProgograramm MCMCMC SSSla

M

do projektu Era pomáhá regionům
Mateřská školka v Nevšové zařazena 

V ten vánoční čas, ať krásně je Vám 
zas, a v novém roce – jako na Vánoce!

Rok 2015 štědrý na zdraví, 
štěstí a pohodu přejí pracovnice 

městské knihovny.
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aPozvánky, kalendáře
2. 112. SSokollovna 199..00 hodinn
VÁNOOČNÍÍ KONCERTT – HRADDIŠŤŤAN
5. 112. HHorníí náměssttíí 9.30 – 117.000 hoddin
ROZSVVÍCEENÍ VVÁNOČČČNNÍHO STTROOMUU
6. 112. SSokollovna 155..00 hodinn
ZIMNÍÍ PŘŘÍHOODY VČČEEELÍCH MMEDVVÍDKKŮ
6. 112. OOrlovvna 15.00000 hodin
MIKULÁŠŠSKÉÉ ODPOOLLLEDNE 
7. 112. KKostell sv. Vojjtttěcha, 199.00 hhodiin 
ADVENNTNNÍ KOONCERRRTT
26. 12. Sokoolovna 119.00 hoddin
ŠTĚPÁÁNSKÝ KKOTÁRRFFFEST 
28. 122. Koostel svvv. Vojtěchha, 16.00 
a 19.000 hoodin 
LIDOVVÉ VVÁÁNOOCE – VÁÁÁNNOČNÍ KKONNCERRT
29. 12. Radnnice 177..0000 hodin
ZPÍVÁÁNÍ UU RAADNICEEE
31. 12. Orloovna 10.0000 hodin
SILVESTRR SE SVÁŤOOUUU
Výstavy: 
Měsstské infofocentruummm
INSPIRRACCE NAA ZDOBBBENÍ VÁNNOČČNÍCCH 
STROMMEČČKŮŮ
Měsstská kniihovna
STAŘÍÍ MIISTŘŘI
Galleriee Jasmmín
IMPREESE II
Galleriee gymmnázia
KARELL HUUMPPOLA –– AAARCHITTEKTTURRA
Raddnicce
FOTOOGRAAFIEE ZE ŽIIVVVOTA J. PPIVEEČKKY

Rozsvicování
vánočního
stromu
s Orlem Slavičín
5. prosince 2014 
Program:
 otevření Orlovny při rozsvicování 
vánočního stromu – již od 9.00 hodin
 vystoupení MŠ Malé Pole
 vystoupení ZŠ Malé Pole
 vystoupení Slavičínských cérek
 prodej vánočních ozdob – z ruční dílny 
školáků ZŠ Malé Pole
 prodej ruční dílny DDM Slavičín
 prodej ruční dílny Charity Slavičín
 po celou dobu zajištěno občerstvení 
– dětský punč, svařák, Valašské menu – 
pohanka se zelím a uzeným, kyselica
 k poslechu od 16.00 hodin bude hrát 
p. Beran (harmonika) + p. Machů (bicí) 
– možno posedět až do večerních hodin

Osadní výbor Divnice oznamuje, že 
v neděli 7. prosince 2014 v 16.00 hodin

proběhne slavnostní 

Rozsvěcení 
vánočního stromu 

v Divnicích
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

Dílna inspirace Slavičín 
Vás srdečně zve na výstavu

Inspirace
na zdobení

pp

vánočních
stromečků

(ozdoby z fi lcu, papíru, z čajových sáčků,
z těstovin, háčkované 

ozdoby a další)
Výstava je k vidění v průběhu 

měsíce prosince 2014 
na Městském infocentru Slavičín. 

Město Slavvičín Váss zve na ttradiční

ZPÍVVÁÁNÍ 
U RRADDNICCE

29. prosince 2014, 
od 17.00 hodin, před Radnicí Slavičín

Zahraje: deechová hhudba Veselanka
Zazpívaají: Slaviičínské céérky

Osaddní výboor Hrádekk 
na Vlársské drázze Vás zve na 

Rozsvícení 
vánočního stromu 

v Hrádku
13. prosincce 2014,, od 16.000 hodin

Rozsvícení 
vánočního stromu 

v Nevšové
sobota 29. lisstopadu 2014, 155.30 hodin

Program: vvystoupení dětí, prodej 
vánočních deekorací aa věnců, oohňostroj.

V hospoděě U Daviida zabijaačkové 
speciality + od 18.000 hodin vvečer při 

husličkkách.

ADVENTTNÍ KONCERT
7. prosincce 2014, 

kostel sv. VVojtěchaa v 19.000 hodin

Účinkuuje: SPS CANTARE
při ZUŠ Slaavičín a komorníí soubor 

„SEŠLI JSME SE“ z Ostrravy.
Uslyšíte sklaadby a ppísně k zaamyšlení, 

které střídají radostnné spirituáály pěvec-
kého sboru Caantare aa jiskřivouu a tempe-
ramentní židoovskou hudbu koomorního 

souboruu studenttek z Ostravy.
Jstee srdečnně zváni!

Vstuupné doobrovolnéé

Betlémské světlo
do Vašich domovů

Jako již tradičně, tak i letos poslední 
sobotu před Štědrým dnem, tedy 
20. prosince 2014, přivezou skauti 
Bet lém ské s vět lo.  Nem i nou s vá 
každoroční místa, odkud si lidé mohou 
světlo přenést do svých domovů. Pro 
naše město a okolí bude světlo k dispozici 
v kostele sv. Vojtěcha, v kapličkách 
místních částí i okolních obcí a penzionu 
ve Slavičíně-Hrádku.
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Gymnáázium Jaana Piveččky 
a Střední oodbornáá škola Sllavičín 

Vás srddečně zvve na výsttavu

KARELL HUUMPOLA
ARCHHITEEKTUURA

soubor prací ze Slavičína 

28. listopaddu 2014 – 16. lednna 2015, 
galerie Gymnnázia Janna Pivečkky Slavičín

Výstava bude přřístupná vždy 
pondělí – pátek, 7.330 – 15.300 hodin. 

Resstauracee Zámek 
Vás srdečně zvve na traddiční

DOMÁCÍ 
ZABIJAČKU

dne 5. prosiince 20144 
na záámeckémm nádvořří.
Prodej od 100.00 hodinn.

Seniior klub DIVNICEE 
Vás srddečně zvve na výsttavu 

LLÁSKA 
PRROCHHÁZÍÍ 
ŽAALUDDKEMM 

Obecní dům v Divnicích, 
7. – 10. prosince 2014.

Vždy od 15.00 doo 18.00 hhodin. 

Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín
Vás srdečně zve na

DISCO PLES DISCO PLES 
v sobotu 10. ledna 2015

začátek ve 20.00 hod 
v sále Sokolovny Slavičín

DJ ALEŠ PTÁČEK 
hudba pro všechny generace

Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek od 22. prosince –

Městské infocentrum Slavičín, 
telefon: 577 342 251. 

 Sobota 6. 12., 20.00 hodin – fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
PROSINEC S ROBERTEM REDFORDEM 1

Slavné fi lmy slavného herce a režiséra. Digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte
z titulů: Všichni prezidentovi muži/Obyčejní lidé.
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete
zúčastnit hlasování o výběru. Vstup zdarma. 
 Neděle 7. 12., 15.00 hodin – bijásek
TAJEMSTVÍ DRAČÍ HORY 2 

Volné pokračování pohádky Tajemství Dračí hory
 Od té doby, co byl zlý kouzelník Septimus vyhnán

z Dračí hory, žije se lidem šťastně. Teď ale Septimus
našel způsob, jak se na Dračí horu vrátit. Získal magický
předmět, mocnou Kouzelnou kostku. Celý svět je
v nebezpečí! Malý dráček Elfy a jeho kamarád Kevin
se vydávají do boje proti kouzelníkovi. Dobrodružná
výprava začíná… (ofi ciální text distributora). Režie:
Ángel Izquierdo. Animovaný/Dobrodružný/Fantasy/
Rodinný/Španělsko, 2006, 80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 7. 12., 20.00 hodin – fi lmový klub
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER 

Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné
tajemné chůvy, které jen pro sebe do šuplíku nafotila
přes 100 000 fotografi í. Po jejich objevení, několik de-
sítek let po její smrti, způsobilo dílo ve světě fotografi e
doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala
jednou z nejuznávanějších osobností fotografi e 20.
století. (Aerofi lms). Režie: John Maloof, Charlie Siskel

Hrají: John Maloof, Mary Ellen Mark, Tim Roth,
Phil Donahue. Dokumentární/USA, 2013, 83 minut.
Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní
80 + 1 Kč.
 Sobota 13. 12., 20.00 hodin – fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
PROSINEC S ROBERTEM REDFORDEM 2

Slavné fi lmy slavného herce a režiséra. Digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte
z titulů: Bosé nohy v parku/Podraz. Na http://doki-
navsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování
o výběru. Vstup zdarma.
 Neděle 14. 12., 15.00 hodin – bijásek
CASPER A STRAŠIDELNÉ VÁNOCE 

Přátelské a dobrácké strašidýlko Casper se těší
na blížící se oslavy vánočních svátků, jenže dřív než se
stačí rozsvítit svíčky, dostane se do nečekaných potíží.
Objeví se totiž vládce světa strašidel a oznámí Casperovi,
že poslední dobou vyděsil velmi málo lidí, a pokud

to nenapraví, bude deportován do země zkažených 
duchů. Casper se tak ocitá ve vesnici Chrismassachu-
setts s úkolem vyděsit na Štědrý den alespoň jednoho 
člověka. Jenže to se zdá nemožné, protože Casper je 
příliš velký dobrák, než aby někoho dokázal vyděsit 
v tento sváteční den. Naštěstí tu jsou jeho tři ochránci 
a přátelé Fets, Stretch a Stinky, kteří povolají na pomoc 
strašidelného bratrance. (ofi ciální text distributora). 
Režie: Owen Hurley. Animovaný/Rodinný/Kanada,
2000, 80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 14. 12., 20.00 hodin 
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, 
vtipné historky i nostalgii. Přijde letos Ježíšek? je 
příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou 
prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se 
plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen
děti. Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se 
vrací po třiceti letech z emigrace v Mexiku do rodné 
Prahy. Podlehne totiž naléhání své mexické manželky 
Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope, která se
marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který
by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské 
jezulátko. José má z návratu obavy, protože moc dobře
ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení. Ta 
mají podobu jeho dávného kamaráda Rudy (Václav 
Postránecký), který všemi rád manipuluje, ale hlavně 
jeho bývalé lásky Květy (Libuše Šafránková) a její velké, 
osobité rodiny, v čele s jejím synem Michalem (Igor 
Chmela). Rodné místo Josému připraví řadu svízelných 
situací. Bude potřebovat nadhled a všechen svůj smysl 
pro nápaditá řešení, aby se z malérů všichni dostali. 
Nakonec se ale ukáže, že i každý z členů Josého rodiny 
skrývá své tajemství, a že v Praze je kromě legendárního 
Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou 
schopné konat zázraky. (Bioscop). Režie: Lenka Kny

Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav
Postránecký, Pavel Kříž, Igor Chmela, Dolores Heredia, 
Aislinn Derbez, Danica Jurčová, Marian Roden, Radúz
Mácha, Oldřich Vlach, Uršula Kluková. Romantický/
Česko/Slovensko/Mexiko, 2013, 100 minut. Vstupné: 
80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 18. 12., 9.00 hodin – fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol ve Slavičíně. 
Vstup zdarma. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/.
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Česko zpívá koledy
Akce Česko zpívá koledy se koná 

ve středu 10. prosince 2014,
v 18.00 hodin, v Hrádku u kapličky.

Jste srdečně zváni!
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NAROZENÍ – ŘÍJEN
David Kamenčák a Alena Kotásková –
dcera Viktorie
Ondřej Školník a Gabriela Kovaříková – 
syn Jakub
Jan Smolík a Lucie Dostálová – 
dcera Štěpánka
Tomáš a Jarmila Poláchovi – syn Šimon

19. 10. 2014 Věra Lehovcová, 84 let, Slavičín
20. 10. 2014 Rudolf Vágner, 84 let, Rudimov
21. 10. 2014 Ing. Antonín Novák, 88 let, Nevšová
25. 10. 2014 Vladislav Petráš, 76 let, Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravo-
daje narození Vašeho dítěte nebo 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.

V Z P O M Í N Á M E

Děkujeeme všem,
kteeří se dnee 25. října 2014 
přřišli rozlooučit a přinesli 

květinnové dary 
a pppannna Ing. Anntonína NOVÁKA

y

doppprovrovvodili na jeho poslední cestě.
Děkkujeme taaké za vzornou 

péééči pppanu primmáři Palkovskému 
a va va všemšemšem zaa zaměsměstnatnancůncůncůmmm 

MěsMěsMěstsktsktské néé nemoemoem cnicnicece ce SlaSlaSlavičvičvičíníín 
a děkuujeme též

paaní doktorrce Pinďákové vévé
za starosstlivou pépépéči či či 

o panaanaana No Novákkka.a.a.
ManManManželka Heededvikvika Na Na Nováováovákovkokovk áá 

s roodiodinounouu. 

DDne 1.11  prprprosiosincence 20 20 2014 14 14 
by se e ddoždožil il 45 45 45 letletlet 
nášášáš dr drdrahýahý sy sysyn, n,n,

bratr, švvagr a strýc,
 ppannn Kamil KKŘÍŽ

gg
 ze Šanova a 

ýý

a dddne e e 19. prossince 2014 uplynee 
15 smuutných let 
od jehho úmrtí.

SS lS ássskou a úcctou vzpomínají
 tattíneeek a sestrra Jana s rodinou. 

Dne 15. prosince 2014 
vzpommeneme 

15. smutnéé výročí úmrtí 
pana Antonnína MIKULCE

ze Sllavičína. 
S láskou a úúctou vzpomíná 

manželka a ddcera s rodinou. 

Dnee 11. prosince 2014 vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí pana 
MMartina HUNI ze Slavičína.

S láásskou a úctou vzpomínají rodiče 
a celá rodina.

DnDnene 13. prosince 2014 by se dožila 
99595 let naše maminka, babička 

a pa prababička, paní Marie PEŠKOVÁ
z Nevšové. 

ZZa tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinou. 

Dnnee 28. prosince 2014 uplyne 9 let 
od úúmmrtí paní Ludmily BELŽÍKOVÉ

p y

z Hrádku.
Za ttichou vzpomínku děkují synové 

s rodinami.

V listopadu 2014 
jsmmee si připomněli 10. výročí úmrtí

ppanaa Dominika DIATELA z Nevšové. 
S lááskou, úctou a vděčností stále 

vzppomínají dcera Liduška s rodinou 
yya syn Mirek. 

Dne 30.. prosince 2014 vvzpomeneme 
1. smmutné výročí úmmrtí pana 

Emilaa URBANÍKA
ý

 zee Slavičína. 
a úctou stálee vzpomínají S láskoou 

chou vzpomínnku děkují a za tic
udmila, dceryy Lenka a Soňa manželkaa Lu

s rodinamii. 
Dnne 16. prosince 20114 

vzpomeneeme 5. smutné výroočí úmrtí 
našeho millovaného manželaa, tatínka,

děddečka a pradědečkka,
pana Rostisslava OCELÍKA

p
 zee Slavičína 

a 15. října 2014 jsme vzpommněli jeho 
nnedožitých 92 let.

S láskou a úctou manželka MMiloslava,
dcery MMarcela, a,a, IvaIvaIvankankankaa aa a MarMarMarMarieieie ie

s rodinammi a osstattattatníní íí přípříbuzbuzzzensensenstvotvotvo.

Dnne 30. prosince 20114 
bby se dožil 89 let 

pan Franntišek ANDERS z NNevšové 
a dne 1. břřezna 2015 si připoomeneme
5. výročí, kdy tragicky zemřeel jeho syn 
Ing. Frantiišek ANDERS z Luuhačovic. 

S láskkou a úctou vzpommíná 
nejbližší rodina.

Dne 3. listopadu 20114 
uplynulo 10 let, kdy nás nnavždy

opustila naše milovaná maaminka 
a babička, paní 

Jarmila MARKOVÁÁ
p

, 
která by letos v srpnu oslavila 

85. narozeniny. 
Dne 12. června 2014 jsme si také

připomněli 30. výročí úúmrtí 
našeho tatínka a dědeččka, 

pana Emila MARKAA.
Kdo jste je znali, věnujtee jim,
prosím, tichou vzpomínnku.

Vzpomínají syn Ivan s roddinou, 
dcera Jana s rodinouu, 

y J , py J , psyn Jiří s rodinou, vnuci a ppravnuci.

Blahopřejeme

Maminko, tatínku,
uličkou lásky kráčíte již 50 let.

Vaší lásce blahopřeje dnes celičký svět.
Paní Anna KEŇOVÁ

p j

a pan Martin KEŇO
dne 2. ledna 2015 oslaví zlatou svatbu. 
Mnoho zdraví a štěstí přejí dcery Věra, 
Blanka, Anička a Martina s rodinami
a pravnoučata posílají velkou pusu.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Petr Zemčík neordinuje

od čtvrtka 11. prosince do středy 
17. prosince 2014.

Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.
V úterý 23. prosince 2014 je odpolední 

ordinace MUDr. Zemčíka
jen do 16.00 hodin. 

MUDr. Jolana Malotová
neordinuje od 23. prosince 2014 

do 1. ledna 2015.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík. 

MUDr. Marie Častulíková 
neordinuje od 29. prosince 2014 

do 2. ledna 2015. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil. 

MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje
22. a 23. prosince 2014. 

Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
p

MUDr. Roman Űberall neordinuje
od 15. do 19. prosince 2014.

Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková
na poliklinice.

Ordinace MUDr. Svatava
Ševčíková – změna ordinačních 

hodin od 1. ledna 2015.
Pondělí 11.30 – 16.30

Úterý 7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 11.30, 

     12.00 – 13.30 
kojenecká poradna (po objednání)

Čtvrtek 7.00 – 12.00
p p j

Pátek 7.00 – 12.00 

SŇATKY – ŘÍJENÍ
Martin Schmiedl a Lenka Peléšková
Martin Procházka a Naděžda Strnková
Jakub Frajt a Soňa Miškaříková

ÚMRTÍ
 5. 10. 2014 Karel Fojtů, 62 let, Slavičínn
 9. 10. 2014 Marie Smolíková, 79 let, BBohuslavice
 9. 10. 2014 Marta Kovářová, 72 let, Sllavičín
 15. 10. 2014 Anežka Málková, 95 let, SSlavičín
 16. 10. 2014 Marie Dřímalová, 85 let, BBohuslavice
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání
 ateliérové foto dětí, rodinné
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD 
 prodej fotoalbumů 
 fotovideo
 mnoho dalších služeb
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Interrnetovvý e-shoop a prodejnnaaa. 
Zdravá vvýživaa, bezleepkové potrravvviny, 

dopplňky sstravy. 
Ul. Škoolní 6554, sídl.. Vlára, Slavviiičín 

(veedle Reestauraace u Pilotaa)
Oteevírací doba:

Po, St 133.00 – 117.00 hodinn, 
Útt, Čt 9.00 – 12.00 hodinn

Po teleefonickké dommluvě otevřřemmme 
kkdykolli – 7777 979 791. 

Přijďte se podívvat, v prodejně víccee zboží 
neež na wwebu. 

Zajímaavosti: zdravéé oleje – rýžžooový, 
šípkovýý, kokoosový, zz ostropestřřccce...,

sušené ploddy – bruusinka, dřiššťťáál, 
kusstovnice, chiaa semínka...
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Firma REMERX, s. r. o., Lipová nabízí: 
 zajímavou práci při strojní výrobě cyklistických ráfků
 jednosměnný provoz, práce fyzicky nenáročná, zajímavý
výdělek
 vhodné pro profese zámečník, obráběč kovů nebo
středoškolák s vyšší kvalifi kací pro práci na CNC strojích
 pracovníky zaškolíme

Kontakt:
REMERX, s. r. o., č. ev. 248, 763 21 Lipová 
Telefon: 577 310 023, e-mail: remerx@remerx.cz
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TVD – Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203

PŘIJMEME PRACOVNÍKY
NA TYTO POZICE: 
Zedník
Požadavky:
 Vzdělání: vyučení v oboru, praxe výhodou 
 Ostatní znalosti: ŘP sk. B 
 Osobní požadavky: zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, zodpovědnost
Nástup leden 2015. 

Kontakt: Ing. Pavel Mikuličák, 
telefon: 577 051 592, mobil: 775 580 243, e-mail: 
pavel.mikulicak@tvd.cz

Svářeč TIG, MIG
Požadavky:
 Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
 Odborné znalosti: metoda svařování MIG 
a TIG, praxe výhodou 
 Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumentace
 Osobní požadavky: zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat 
ve dvousměnném provozu

Obsluha CNC strojů na 
zpracování plechu
Požadavky:
 Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
 Odborné znalosti: praxe výhodou, vhodné 
i pro absolventy 
 Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumentace
 Osobní požadavky: samostatnost, spolehli-
vost, zodpovědnost, ochota pracovat ve třísměnném
provozu
Nástup po dohodě.
Nabízíme zajímavou práci s moderními technolo-
giemi, zaměstnanecké výhody a benefi ty, možnost 
dalšího vzdělávání a profesního růstu.
Zájem o práci v naší společnosti zašlete písemně 
na adresu alena.stefanikova@tvd.cz spolu
s životopisem a sdělením, zda souhlasíte s uložením 
Vašich dat do interní fi remní databáze uchazečů. 

Firma HHOPAA CZ, ss. r. o., Sllaaavičín 
HLEDÁ:: 
Nákupčí
 italský nebo ppolský 
jazyk slovem i ppísmemm
 anglickký jazyyk výhoodou
 praxe vv nákuupu minn. 2 roky
 výbornná znallost prááce na PC
 fl exibiliita, naasazení a odpověddnnost
 komunikace s dodavvateli
 tvorba aa řízenní nákuupních objeedddnávek
 zodpovvědnosst za loggistiku a náákkkup
 řešení reklammací, cennových popptááávek aj.
Výrobní dělník 
Pro nově připraavovanný provoz hhlleedáme 
zaměstnannce see zkušeenostmi s vvýrrobou/
extruzí plaastovýých profi lů.
Požadovanná praaxe minn. 2 roky.
Zájemci zaasílejte životoopis 
na bonko@@hopaa.cz. 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY 
NA VÁNOCE A SILVESTRA
 zákusky  vánoční cukroví

 studená kuchyně

Rychlé 
občerstvení 

Libor Číž
Telefon: 773 695 506

Přejeme všem našim zákazníkům 
veselé Vánoce a šťastný nový rok! 

Dne 1. října 2014 nově otevřena
prodejna s dámskými i pánskými oděvy 

J & L MODE
na Horním náměstí ve Slavičíně 

(bývalá prodejna Mona). 
Prodej oblečení od českých

i zahraničních výrobců, prádla Andrie, 
thermo prádla. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

PPodděkkooovánní vooliččůůům
Vážžení obbčččané, i kkdyžž jsoou již dvvaaa m ěsícee 

poo volbách dddoo zastuppitelstvaa městaa Slavičín,, 
není poozdě, aaabychom nemohhli jménneeem místní 
orgganizzace KKKSSČM pooděkovaat těm ooobčanůmm 
a oobčaankám, kkteří byli na kanndidátcee politickéé 
straany KKSČM,, bbez ohleedu na tto, zda jsssou členyy 
tétoo orgganizacccee, nebo bezz politické přříísslušnosti.

Patřří i dík těěmm, kteří bbyli vv okrrskových komisíchh 
za tutoo jmenoovvvanou orrgannizacci. 

Téžž děkujeeeme i naašímm obbčanůmm, kteří see 
zúččastnnili volebbb a dali svvůj hllas nnaším kaanndidátům.

MMOOO KSČMM

Na sklonku loňského roku při premiéře
fi lmu „Nic než národopis“ už tvůrci fi lmu vě-
děli, že nechtěli vyrobit pouze jednorázovou
vzpomínku na pana učitele Milana Švrčinu.
Chtěli ukázat nadčasovost Milana Švrčiny
jako pedagoga i folkloristy.

Režisér Zdeněk Zvonek zaslal své dílo
na Etnofi lm Čadca již v květnu letošního
roku. V červenci se dověděl potěšující zprá-
vu, že fi lm oslovil výběrovou komisi a postou-
pil do soutěžního kola na festival.

Již v průběhu festivalu, kterého jsme se
osobně zúčastnili, jsme poznali, že fi lm divá-
ky zaujal. Zástupce slovenské menšiny v ma-
ďarské televizi dokonce natolik, že s námi na-
točili rozhovor do své reportáže. Všichni pří-
tomní byli překvapeni, že fi lm není fi nanco-
ván velkou produkční společností, ale je dí-
lem mnoha drobných dárců, sponzorů a ne-
jmenovaných pomocníků.

V samotné soutěži byly zastoupeny fi lmy
především slovenské a české, ale také ma-
ďarské, polské, italské, slovinské, chorvat-
ské. I vzdálenější země zaslaly své zástupce,
např. Nový Zéland, Spojené arabské emiráty.

Hlavní ceny, stříbrný a zlatý turoň, zůsta-
ly letos na Slovensku, bronzového si odváže-
li tvůrci do Itálie.

Film „Nic než národopis“ zvítězil mezi čes-
kými dokumenty. Cenu za nejlepší český fi lm 
osobně předala velvyslankyně České repub-
liky na Slovensku Lívia Klausová režisérovi 
Zdeňku Zvonkovi za „přesvědčivé zobrazení 
výrazné osobnosti a její přínos k uchovávání 
folklórní tradice“.

Pan učitel Milan Švrčina si dopisoval s lid-
mi z celého světa a hudbou překračoval hra-
nice. A nyní jeho odkaz také putuje za hrani-
ce Valašska, i když prozatím jen za ty nejbliž-
ší, slovenské a maďarské.

Lilka Prossová a Zdeněk Zvonek
Film vznikl za podpory města Slavičín. 

„Nic než národopis“ – oceněn!
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Výstava k 95. výročí skautingu ve Slavičíně 
Na státní svátek 28. října 2014

otevřeli vernisáží slavičínští
junáci a vlčata za přítomnosti
hostí a starosty města pana Jaro-

slava Končického výstavu k 95 letům trvání
skautingu ve Slavičíně. Vernisáž i výstava
se konala v Infocentru. Ta se ve fotografi ích
a artefaktech snažila zmapovat 95 let trvání
oddílů skautů na Slavičínsku, z nichž první
byl založen již v roce 1919 pod názvem
Jestřábi, a od roku 1968 i střediska Junáka
Slavičín. Během slavnostní vernisáže ve-
doucí střediska ocenil medailemi „Za práci
pro skauting“ dva zasloužilé členy střediska
br. Jiřího Siebera – Sibiho a br. Lubomíra Ry-
báka – Šobula, kteří stáli ve vedení střediska
v letech 1968 – 1970 a po jeho obnově v roce
1989 pomáhali radami a zkušenostmi.
Vedoucí střediska poděkoval členům
střediskové rady současným i bývalým,
členům střediska, rodičům a rodinným
příslušníkům za širokou podporu skautským

aktivitám. Starosta města ve svém krátkém
proslovu zhodnotil význam skautingu, jak je
vnímán v dnešní době a daroval středisku
kompletní edici Foglarových knih z naklada-
telství Olympia a svázaných časopisů Junák
a Vpřed z poválečného období. Výstava byla
k vidění do 28. listopadu 2014.

Tomáš Kubů

V neděli 19. října 2014 se ve slovenské 
Mužle, nedaleko Štůrova, konalo otevřené 
mistrovství Slovenska v Kyokushin Karate. 
Turnaje se zúčastnilo na 150 závodníků ze 
Slovenska, České republiky, Maďarska, Ra-
kouska a Slovinska. 

Za War Sports Team Slavičín startovali 
ve váhové kategorii – 80 kg Josef Mitáš a Ja-
kub Fojtík, v kategorii + 80 kg startovali Radek 
Trčka, Jakub Malaník a Stanislav Hlavica.

Josef Mitáš a Radek Trčka skončili 
v 1. kole, kde podlehli maďarským karatis-
tům. Jsou to pro ně však další cenné zkuše-
nosti ze soutěží. 

Jakub Malaník skončil na 3. místě. Sta-
nislav Hlavica, po vítězství v semifi nálo-
vém zápase nad Jakubem Malaníkem, pak 
již nestačil na maďarského závodníka a ob-
sadil druhou příčku.

Jakub Fojtík, i přes několik nedovolených 
technik ze strany soupeře v 1. kole a nevhod-
nému způsobu rozlosování, kdy nastupoval 
do fi nálového zápasu pouze po 3 minutách 
odpočinku, vybojoval 2. místo.

Všem závodníkům gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci WST a města Slavičín!

OSU! 

Open Slovakia 2014p
Kyokushin Karate – 

peut. Cvičení bylo přizpůsobeno speciálně 
pro osoby důchodového věku a hlavně bylo 
zaměřeno na protažení, posílení a relaxa-
ci celého těla. 

Toto cvičení bylo fi nancováno sociálním 
fondem Zlínského kraje. 

Budeme se opět snažit zrealizovat toto cvi-
čení i v příštím roce. Všem cvičencům dě-
kuje za hojnou účast spolek Nevšová dětem.

smutné výročí
Připomínáme si 

Dne 4. prosince 
2014 uplyne 70 let 
od tragické smr-
ti pilota naší slav-
né 311. bombardo-
vací perutě RAF,
podplukovníka le-
tectva v. v. in me-
moriam, pana Jose-
fa Šebestíka, rodá-
ka z Hrádku.

Začátkem pro-
since 1939 zamířil spolu s dalšími slavičín-
skými kamarády – Karlem Křenkem, Miro-
slavem Strážnickým a sousedem z Hrádku
Vojtěchem Janečkou do Francie, kde se za-
čínala tvořit naše zahraniční armáda. Cesta
do odboje však rozhodně jednoduchá neby-
la. Přátelé byli v Maďarsku zadrženi a uvěz-
něni. Přesto se nakonec Josefu Šebestíkovi
podařilo francouzských břehů dosáhnout 
a od 30. března 1940 byl přičleněn k čs. ar-
mádě v Agde. Po evakuaci do Anglie byl za-
řazen jako letecký mechanik ke 311. peruti
RAF. V březnu 1942 zahájil pilotní výcvik
a dále pokračoval v Kanadě. Po úspěšném
absolvování se vrátil již jako pilot k 311. pe-
ruti a v dubnu 1944 zahájil své první ope-
rační lety.

Na svůj poslední let startoval 4. prosin-
ce 1944 ve 21.00 hodin ze skotského letiště
Tain v Liberátoru GR.Mk.V FL981 (PP-O).
Velitelem letounu byl F/O Štěpán Petrášek
pocházející z Velenic. Na sedadle druhého

pilota mu byl připraven pomáhat F/Sgt Josef 
Šebestík. Posádku dále tvořili: palubní in-
ženýr Sgt Jaroslav Kulhavý, rodák z Mladé
Boleslavy, radiotelegrafi sté – F/Sgt František
Benedikt z Ostravy, F/Sgt František Havrá-
nek z Rozářína, F/O Eduard Zbroj ze Dvora
Králové a palubní střelec Sgt Walter Hnilič-
ka z Čelákovic. 

Po startu začalo letadlo sice stoupat, ale
stočilo se napravo, ztratilo výšku a zřítilo
se. Celá jeho osádka zahynula. Letoun sho-
řel nedaleko základny Tain, důvod havárie
zůstal neobjasněn.

Náš rodák Josef Šebestík je pohřben v hro-
bě č. F-16 na hřbitově St. Duthus ve skotském
Tainu. Čest jeho památce.

Za Klub přátel historie Slavičínska
PhDr. Ladislav Slámečka

pro seniory v Nevšové
Rehabilitační cvičení 

Od jara 2014 probíhalo v Nevšové v kul-
turním domě každé pondělí cvičení pro se-
niory. Jednalo se o odborně vedené cvičeb-
ní prvky, které vedl registrovaný fyziotera-


