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Svoz tříděného odpadu
 plassty (žlutté pytlee)) a nápooj. kkartoony 
(oranžoové ppytlee): 30. 9.
 papíír (mmodréé pytle):  2223. 9.
 biooodpaad (hnnědé pyttllee – 10 Kč//ks): 77., 211. 9.

20. září 2015 okolí Horákovy vily ve Slavičíně
Akce bude zahájena mší svatou pod širým nebem ve 14.00 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Sokolovny Slavičín

a mše svatá proběhne v 11.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha Slavičín.

Vystoupí: 
DFS SlavičánekDFS Dokopyjánek FS Mladosť – Dubnica nad Váhom
 FS RozmarýnFS Závršan Nedašovpěvecký soubor Slavické cérečky

Doprovodný program:
 ukázka paličkování a výroby mýdlavýroba a prodej keramikytvoření přírodních

aranžmá  vyprávění o medu a prodej medu  dobroty od babiček  kutí kosy

Jak to dělali naši staříčci – dožínky

 







Neodkládejte prosím odpady mimo místa
a nádoby k tomu určené. 

Kontejnery a popelnice na směsný ko-
munální odpad ani jejich stanoviště nejsou 
určeny pro odevzdávání objemného od-
padu. Objemný odpad mohou občané města
bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v areálu 
Služeb města Slavičína, Pod Kaštany 50 (Po,
St, Pá 8.00 – 17.00 hodin, Út, Čt 8.00 – 14.30
hodin, 1. sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hodin)
nebo na sběrném místě za kotelnou na sídlišti 
Malé Pole (Út, Čt 12.00 – 16.00 hodin, So
8.00 – 12.00 hodin). 

Udržujme společně čistotu našeho města!
Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Takto, prosím, ne!

pronájem bytu 1 + 1
Výběrové řízení na 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 5
v II. nadzemním podlaží domu č. p. 390, na uli-
ci K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín.
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, před-
síně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu včetně skle-
pu je 33,64 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 735 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. 4. každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru infl ace stano-
venou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spo-

jených s bydlením (topení, voda, odpad, osvět-
lení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pro-
nájem jsou uvedeny na úřední desce města Sla-
vičín nebo webových stránkách města Slavičín 
a společnosti BTH Slavičín – www.bth-slavi-
cin.cz. 

Nabídky budou přijímány do 16. září 2015 
osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavičín, 
spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín.

pronájem bytu 4 + 0
Výběrové řízení na 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 44 
v IV. nadzemním podlaží domu č. p. 832, na uli-
ci Středová, v katastrálním území Slavičín.
byt sestává ze čtyř pokojů, předsíně, koupel-
ny, WC, sklepní kóje 
celková podlahová plocha bytu včetně sklep-
ní kóje je 93,57 m2

výše měsíčního nájemného činí 3 521 Kč 
pronajímatel je oprávněn jednostranně zvý-
šit nájemné vždy od 1. 7. každého roku maximál-
ně o 20 % ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby spo-
jených s bydlením (topení, voda, odpad, osvět-
lení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o proná-
jem jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín 
nebo webových stránkách města Slavičín a spo-
lečnosti BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Nabídky budou přijímány do 16. září 2015
osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavičín, 
spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín.

pronájem bytu 1 + 1
Výběrové řízení na 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 6 v I. nadzemním podlaží domu č. p. 389,
na ulici K. Vystrčila, v katastrálním území 
Slavičín.
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje

Přejeme všem žákům, studentům,
pedagogům i rodičům úspěšný start 
do nového školního roku 2015/2016!

Město Slavičín srdečně zve širokou veřejnost na akci
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sklepní kóje je 31,65 msklepní kóje je 31 65m22

výše měsíčního nájemného činí 1 565 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. 4. každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru infl ace sta-
novenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pro-
nájem jsou uvedeny na úřední desce měs-
ta Slavičín nebo webových stránkách města
Slavičín a společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz.

Nabídky budou přijímány do 16. září
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Společně musíme budovat školu, která mo-
tivuje děti k myšlení, hledání, dialogu, inspira-
ci a hodnotovému zrání.

Vážení čtenáři, po letních prázdninách jsme
rádi, že Vám budeme moci ve zpravodaji před-
stavit i v tomto školním roce aktivity naší školy.
Jejich množství a pestrost výrazně překračuje
standard středních škol nejenom ve Zlínském
kraji. Snažíme se je zprostředkovat na www.
gjpsosslavicin.cz a pomocí hostitelského přístu-
pu na náš intranet, kde pokud máte zájem na zá-
kladě faktů vyhodnocovat naši činnost, najdete
vše potřebné ke srovnání s jinými školami. Vě-
říme, že i tento rok se nám podaří uspět v celo-
státních kolech vědomostních a dovednostních
soutěží (což je zásluha pedagogů), ale také vhod-
ně ovlivnit výchovu dětí. Proto nám tak záleží
na potřebné důvěře Vás rodičů, podnikatelské
veřejnosti a pedagogů základních škol, neboť
to jsou partneři, kteří ovlivňují to, pro jaký obor
a jaké město se vycházející žák ZŠ rozhodne. Sla-
vičínská střední škola pokračuje díky spoluprá-
ci se základními školami (především ze Slavičí-
na), s regionálními fi rmami (TVD, NTS Prome-
tal, ZEKA, TRYON, Polfi n), UTB Zlín a podpo-
ře zřizovatele Zlínského kraje, v cestě budování
a rozvoje moderní školy poplatné pro 21. stole-
tí – především potřebám žáků a našeho krásné-
ho valašského regionu. Kvalita pedagogického
procesu, investice do modernizace a rekonstruk-
ce školy jsou však podmínkou pouze nutnou, ni-
koliv dostatečnou. Jen společně můžeme vytvo-
řit školu, kde je kladen důraz nejenom na infor-
mační, ale především na znalostní a dovednost-
ní kompetence, tak potřebné pro celý profesní
život. Těšíme se tedy na Vaše náměty a připo-
mínky i v tomto školním roce. Josef Maryáš

Odd 1. září....

Školní rok 2015/2016 zahájíme 1. září 2015
na našich útvarech.
Jsou kvalitně naplněny třídy čtyřletého i os-
miletého gymnázia, 2 třídy učebních oborů, 1 tří-

da v oboru Mechatronik a Informační technolo-
gie, 1 třída Podnikání v nástavbě. 
 Poprvé v historii otevíráme 1. ročník v oboru
Informační technologie. 
 Zahájíme projekt Čtenářská gramotnost 
za 460 000 Kč z OP Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost zaměřený na výuku cizích jazyků.
Jednáme s Fakultou informatiky na UTB Zlín
o prohloubení spolupráce především v novém
oboru na naší škole Informační technologie.
Na škole začal od 1. srpna 2015 pracovat škol-
ní psycholog.

Výýzvaa č. 566 zz OP Vzzděělávvání 
p pproo koonkureennceschoopnoost 

V rámci projektu Podpora čtenářské gramot-
nosti a cizích jazyků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1978
v srpnu úspěšně proběhla zahraniční 14denní
stáž ve Francii k prohloubení francouzského ja-
zyka zástupkyně ředitele Mgr. Libuše Pavelkové.

Škkola realizzooovala kuurz 
p g jproograamováánní CNC stroojů 

Intenzivní týdenní kurz pro fi remní veřejnost 
v programování HEIDENHAIN se uskutečnil
od 3. do 7. srpna 2015 pod vedením Bc. Pavla Re-
meše. Další týdenní kurz se bude opakovat v září.

Naabíddka praaací pro vveřeejnoost útvaarru SOŠ 

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 druh a rozsah práce.

ZŠ Malé Pole
Zahájení školního roku na ZŠ Malé Pole

Letní prázdniny uběhly jako voda a je tu
opět září. Po dvouměsíčním odpočinku se
žáci i jejich učitelé opět pustí do pilné práce.
Školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 
1. září 2015 v 8.00 hodin.

Žáci 1. ročníku se shromáždí se svými
rodiči před budovou školy, kde bude pro ně
připraveno slavnostní uvítání, žáci 2. – 5.
ročníku se sejdou ve třídách se svými učiteli.

Během dopoledne mohou rodiče
přihlašovat děti do školní družiny i ke stra-
vování ve školní jídelně. Čipy na stravování
pro žáky 1. tříd mohou rodiče zakoupit 
1. září u vedoucí školní jídelny. Oběd bude pro
zájemce připraven již od 9.30 hodin.

Všem žákům přeji zdárné vykročení
do nového školního roku, mnoho nových
zážitků a zajímavých poznatků a rodičům
i pedagogům hodně trpělivosti a optimismu.

Mgr. Hana Nepovímová

ZŠ Slavičín-Vlára
ZŠŠ Slaavičín-VVVVlára naa prrahuu 
noovéhho škollnnního rokku

Příchod září se většinou neobejde bez trochu 
toho zklamání z konce letních prázdnin a dovo-
lené. A vůbec přitom nezáleží, zda jste děti nebo 
dospělí. Někteří se marně snaží zahnat tok ne-
gativních myšlenek na nové povinnosti, pravi-
delné vstávání a další rok učení. Jiní se do školy 
po dvou měsících odpočinku těší. 

Ať tak nebo tak, všichni žáci a pedagogové 
ZŠ Slavičín-Vlára zahájí nový školní rok v úte-
rý 1. září 2015 v 7.45 hodin. 

Program prvního školního dne potrvá od 
7.45 do 9.15 hodin, oběd ve školní jídelně se bude 
vydávat od 9.30 hodin. Školní družina zahájí 
provoz 1. září 2015 v pravidelném čase od 
6.00 do16.00 hodin. 

Dne 1. září 2015 budou paní učitelky 
1. – 4. ročníku očekávat své žáky i rodiče prv-
ňáčků od 7.25 hodin u šaten v přízemí budovy 
I. stupně. Všechny děti si s sebou vezmou pře-
zůvky, prvňáčci navíc také aktovku. 

Během dopoledne mohou rodiče přihlásit své 
děti do školní družiny (v místnosti ŠD v přízemí 
školy) a také ke stravování (u vedoucí ŠJ v hlav-
ní budově školy).

Přihlášku do školní družiny a klubu si budou 
moct vyzvednout 1. září rovněž žáci 2. – 5. tříd 
v oddělení ŠD ve dřevěném pavilonu. 

Žáci 5. – 9. ročníku se sejdou se svými učite-
li v jednotlivých třídách v hlavní budově školy. 

Přihlášky ke stravování a do nepovinného 
předmětu náboženství obdrží žáci od třídních 
učitelů následující školní den. 

Všem žákům a zaměstnancům školy přeji 
úspěšný školní rok 2015/2016. Našim prvňáč-
kům pak hodně štěstí při vykročení do školní-
ho života. Rodičům a pedagogům přeji hodně 
optimismu, trpělivosti a především dobrou vzá-
jemnou spolupráci. 

Mgr. Jana Pinďáková

První školníí aktivityy

Tak se nám opět rozběhne nový školní rok 
a s ním plno počátečních aktivit. Mnohé z nich 
mají v celoročním plánu naší školy své pevné 
místo a díky zájmu žáků i rodičů se každoroč-
ně opakují. Mezi takové patří ozdravné pobyty 
žáků I. stupně v oblíbených lokalitách. Letošní 
pobyty budou trávit čtvrťáci v hotelu Adamanti-
no u Luhačovské přehrady a páťáci ve Velkých 
Karlovicích. 

Chlapci a děvčata ze 6. ročníku se zúčast-
ní v září se svými třídními učiteli a metodičkou 
prevence dvoudenních adaptačních pobytů se 
zážitkovými programy k vytvoření podmínek 
a pravidel pro správné soužití nových žákov-
ských kolektivů. 

Svou pravidelnou činnost zahájí žákovský 
parlament v říjnu na dvoudenním výjezdním 
pobytu v Luhačovicích, kde si mimo jiné stano-
ví plán aktivit na celý školní rok. 

V rámci úspěšného projektu OP VK – výzva 56 
vyjede v listopadu skupina žáků II. stupně na ja-
zykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie. Dvou-
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týdenní jazykový kurz v anglickém Cheltenha-
mu absolvuje také vyučující anglického jazyka.

Díky zapojení do projektu Edison k nám v říj-
nu na týden zavítají zahraniční lektoři, kteří bu-
dou kromě běžné komunikace s žáky během
dne navíc ve vyučování prezentovat své země. 

Bez sportovních aktivit si naši školu ani ne-
lze představit. Naplno se v září rozjede Centrum
sportu se všemi aktivitami, Sportovní hry a pod-
zimní plavecké kurzy žáků 2. – 4. tříd. Prvňáčci
se dočkají plavání na jaře.

O tom, že první školní měsíce budou plné za-
jímavých akcí, nemůže být pochyb. 

Mgr. Jana Pinďáková

Jazykoové kuurrzy pro naše žžáky a uuučitele

ZŠ Slavičín-Vlára byla úspěšná v čerpání
fi nancí z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Z výzvy 56 jsme
získali fi nance na podporu výuky cizích jazy-
ků. Z této výzvy budou realizovány dvě klí-
čové aktivity.

První z nich bude jazykově-vzdělávací po-
byt ve Velké Británii ve městě Hastings od
16. do 22. listopadu 2015 jako odměna pro
12 žáků II. stupně, kteří dlouhodobě a aktiv-
ně pracují v mezinárodním projektu e-Twin-
ning. Žáci absolvují jazykovou výuku a sezná-
mí se s významnými reáliemi navštívené země.

Další aktivitou bude dvoutýdenní jazyko-
vý kurz v anglickém Cheltenhamu pro vyu-
čující anglického jazyka. Kurz bude zaměřen
na zlepšování jazykových kompetencí obec-
ně, ale i na tzv. Content Language Integrated
Learning (CLIL).

Ing. Hana Vyoralová

DDM Slavičín
Dva nejoblíbenější měsíce z roku pro děti,

letní prázdniny, už patří k historii. Děti před
sebou mají 10 měsíců své dětské práce – školy.
 Měsíc srpen přinesl našim klientům pří-
městské tábory s indiánským a výtvarným za-
měřením. Zúčastnilo se jich celkem 44 dětí.
Na ukončení příměstských táborů si děti při-
pravily pro rodiče výstavu svých prací s ma-
lým občerstvením. Tečkou za prázdninový-
mi aktivitami byl jednodenní výlet do Lipi-
ny na koníky.
Považujeme za podstatné připomenout sla-
vičínské veřejnosti způsob plateb za zájmové

kroužky ve školním roce 2015/2016. Budou,
stejně jako ve školním roce 2014/2015, pro
rodiny s více dětmi lukrativnějším způsobem
nastaveny, a to konkrétně takto:
a) 1. dítě z rodiny uhradí celou výši nákladů,
tj. 100 % na zájmový kroužek na jeden školní
rok, a to jak v prvním, tak i v případě dalších
zájmových kroužků, které si zvolí
b) 2. a další dítě z rodiny uhradí 80 % nákla-
dů na zájmový kroužek na jeden školní rok.
O naší činnosti, nabídce zájmových krouž-
ků na nový školní rok 2015/2016 se můžete
dočíst na našich webových stránkách – www.
ddmslavicin.cz. Informace tam najdete k datu
9. září 2015.
V našem nabídkovém listu pro školní rok
2015/2016 (pravidelná činnost – zájmové
kroužky) najdete i kroužky nové a také ty,
které budou probíhat na elokovaných praco-
vištích i v přilehlých obcích.
A na konec poděkování: děkujeme moc
a moc Štěpánu Koutníkovi, Monice Frolové,
Jiřímu Votýpkovi, Barboře Durďákové, Domi-
nice Pinďákové, Matěji Pavelkovi, Tereze Pa-
velkové, Elišce Fojtíkové a Elišce Jančaříko-
vé za jejich pomoc v souvislosti s aktivitami,
které naše zařízení připravilo pro děti na ob-
dobí hlavních, letních prázdnin.

Těšíme se na své klienty, především na děti,
na našich pravidelných a nepravidelných ak-
tivitách ve školním roce 2015/2016.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Vzdělávacího střediska
Informace

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 mé-
dia, vazbu dokumentů do kroužkové vazby, la-
minování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
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
 Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin
– 700 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 minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čísle
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v sídle Na-
dace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-

ce Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, 
na telefonní čísle 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile 
– první podlaží. 
Plán aktivit na září: každé úterý budeme věno-
vat pletení z papíru.
Připravujeme pro Vás:
POHÁDKOVÝ LES – 5. září 2015, od 14.00
hodin v Pivečkově lesoparku
Benefi ční divadelní představení „Jo, není 
to jednoduché” – 29. října 2015

s KamPakem? na víkend
Zkus to jinak! 2015 aneb 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko 
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., se již počtvrté 
od roku 2012 stalo úspěšným žadatelem v do-
tačním podprogramu na podporu nestátních 
neziskových organizací v oblasti prevence ri-
zikových typů chování, jehož vyhlašovatelem 
je odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje. 
Úspěšný projekt, který organizace v letošním 
roce do dotačního programu přihlásila, nese ná-
zev Zkus to jinak! 2015 a jeho aktivity jsou urče-
ny uživatelům Nízkoprahového zařízení Kam-
Pak? ve Slavičíně a Valašských Kloboukách. 

Projekt si klade za cíl aktivizovat uživatele 
Nízkoprahového zařízení KamPak? a motivovat 
je ke smysluplnému trávení volného času pro-
střednictvím zážitkových programů a víkendo-
vých pobytů. Díky projektu jsme doposud zrea-
lizovali dva víkendové pobyty na chatě v Karo-
lince a další zážitkové aktivity. Do konce letoš-
ního roku nás čekají ještě dva víkendové poby-
ty a několik zážitkových programů, jako napří-
klad muzikoterapeutická dílna nebo hra na po-
sílení fi nanční gramotnosti. V rámci projektu 
jsme rovněž mohli do klubů pořídit nové mate-
riální vybavení, které nám pomáhá při každo-
denním kontaktu s klienty. I letos je zpětná vaz-
ba na aktivity projektu velmi pozitivní a vysoký 
zájem o účast v projektu ze strany cílové skupi-

Výtvarný příměstský tábor DDM
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Za fi nanční podporu projektu Zkus to jinak!Za finanční podporu projektu Zkus to jinak!
2015 děkujeme Zlínskému kraji.

Mgr. Kristýna Dvořáková,
vedoucí Nízkoprahového zařízení KamPak

má novou zahradu
Mateřská škola v Nevšové 

V červnu letošního roku byla zdárně do-
končena rekonstrukce zahrady Mateřské ško-
ly v Nevšové. Herní prvky jsou citlivě zakom-
ponovány do okolní zeleně a vytvořily klidné
a bezpečné místo pro hru. Děti asi nejvíce po-
těšily dřevěné sochy zvířátek a domeček v ko-
runě stromů. Paní učitelky zase nejvíce oceni-
ly velký altán se stupňovitými lavicemi a vel-
kou tabulí umožňující výuku za jakéhokoli
počasí, ale také venkovní cvičebnu, hmatový
chodníček, dřevěný dendrofon a množství en-
viromentálních prvků. V zahradě můžete také
nalézt ohniště, pevné chůdy, domeček malo-
vánek, záhonky pro pěstování jedlých kytek,
houpačku kládovku, trojspřeží, lezecí stěnu
a množství dalších prvků na hraní. Zahrada
byla také osázena novými stromy, keři  a množ-
stvím kytek. Věřím, že potěší mnoho dětských
srdcí, ale také jejich rodiče a paní učitelky.
Ráda bych touto cestou poděkovala za reali-
zaci této zahrady zástupcům Města Slavičí-
na, panu starostovi Jaroslavu Končickému,
paní Ladislavě Nagyové, zaměstnancům fi r-
my Gard&n, paní architektce Tereze Friedlo-
vé, paní Naděždě Zemánkové a panu Pavlu
Hrbáčkovi. Děkuji! Kéž by takových nádher-
ných projektů bylo více!

MUDr. Monika Bartíková

centrum R-EGO
Poradenské 

Školáci se těšili na velké dvouměsíční prázd-
ninové volno, ale čas je neúprosný a opět to rych-
le uběhlo. Počasí nás nezklamalo a tak se může-
me aspoň trochu za létem poohlédnout. Urči-
tě mnozí prázdniny prožili naplno podle svých
představ a plánů. V našem zařízení mimo jed-
noho zavíracího týdne měli možnost návštěvní-
ci využít klub nízkoprahového zařízení v průbě-
hu dopoledních i odpoledních hodin. Mimo to
proběhly dva turnusy příměstského tábora Ka-
marád začátkem měsíce července a srpna. Děti
každodenně docházely do tábora, kde byly pro
ně připraveny zábavné aktivity včetně celotábo-

rové hry. Program byl pestrý a my jsme rádi, že
jsme mohli přispět k plnohodnotně stráveným
dnům o prázdninách.

Pivečkův lesopark byl ideálním zázemím pro
pohybové aktivity a celotáborovou hru. Celoden-
ní výšlap do Luhačovic, do Envicentra ve Vy-
sokém Poli, na Ploštinu, do Uherského Brodu,
koupání v Luhačovicích, ukázka výcviku psů,
celotáborová hra – to vše přispělo k dobré zá-
bavě i poučení a název tábora Kamarád tak spl-
nil svůj smysl.

Současně bychom chtěli poděkovat pracovni-
cím Městské knihovny Slavičín, zaměstnancům
restaurace Racek Luhačovice, hasičům profesi-
onální jednotky ze Slavičína a Filipu Novákovi
z Valašských Klobouk za vstřícnost a spolupráci
při zajímavých táborových programech.

Měsícem září vstupujeme do 15. roku svého
působení a čeká nás další systematický běh pro-
gramů specifi cké primární prevence, které bu-
dou probíhat na 16 školských zařízeních v regio-
nu. Programů je více než 30, mají svůj obsah, sta-
novenou cílovou skupinu a jsou zaměřeny na ri-
zikové projevy chování dětí a dospívající mladé
generace. Dají se různě modifi kovat a upravovat.

V odpoledních hodinách v nízkoprahovém
zařízení budeme pokračovat ve standardní čin-
nosti. Zahájena bude v pořadí již šestá celoroční
hra. Bude pojata formou soutěže. Účastníci hry
budou tak motivováni učit se vlastní zodpověd-
nosti, schopnosti prosadit se v kolektivu vrstev-
níků. Aktivity pomohou k upevnění zdravého
sebevědomí, vlastních názorů a osvojení prak-
tických informací. 

Tradicí se stalo, že se v posledním zářijovém
týdnu otevírají nízkoprahové kluby pro děti a mlá-
dež v celé republice široké veřejnosti. Nebude
tomu jinak ani v letošním roce. Náš nízkopraho-
vý klub se tak stává součástí „Týdne nízkopra-
hových klubů“. Tato akce má především snížit 
prahy mezi kluby a veřejností. Základním prin-
cipem je uspořádání akcí, kde nízkoprahové klu-
by působí. Letos se informační kampaň „Týden
nízkoprahových klubů“ s pořadovým číslem 9
uskuteční v týdnu od 21. do 27. září 2015.
Naše aktivity v tomto týdnu:
 Po 21. 9. 8.00 – 15.00 hodin: „Den otevřených
dveří + foto akcí z klubu“
 Út 22. 9. 11.30 – 18.00 hodin: „O nejlepší-
ho farmáře“
St 23. 9. 11.30 – 16.00 hodin: „Tvoříme v níz-
koprahu“
Pá 24. 9. od 17.00 hodin: „Noc nekonečné zá-
bavy v nízkoprahu“ 

Vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2014 z ob-
čanského sdružení stal automaticky spolek, upra-
vuje naše zařízení dnem zápisu (a to od 1. září)
název na R-Ego, z. s. Den zápisu je ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit velké podě-
kování za podporu našeho zařízení v měsících
červenec a srpen, která je pro nás velkou pomo-
cí a to manželům Koudelovým – Drogerie Teta,
panu Davidu Bali Jenčíkovi – majiteli restaura-
ce Racek v Luhačovicích, paní Jarmile Rajznaue-
rové – vedoucí supermarketu Terno Zlín-Louky.

Činnost z. s. R-Ego dlouhodobě podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský
kraj a město Slavičín.

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

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

fotbalové ligy Slavičín
4. ročník Amatérské 

Zveme všechny fotbalové amaté-
ry na další ročník AFLS 2015/2016,
který se bude hrát opět 2kolově (pod-
zim/jaro), systém bude stanoven pod-
le počtu přihlášených mužstev.

Zahájení ligy: přelom říjen – listopad 2015 
ve Sportovní hale Slavičín
Počet hráčů v týmu: min. 5 a max. 20
Počet hráčů v poli: 4+1
Kdo může hrát: fotbaloví nadšenci a hráči hrají-
cí max. 4. třídu ofi ciální fotbalové soutěže FA ČR, 
omezení se netýká hráčů nad 50 let
Startovné: 4 000 Kč za tým na celý ročník ligy
(peníze budou použity na pronájem haly, odmě-
ny rozhodčích, ceny pro vítěze)
Uzávěrka přihlášek: 11. října 2015
Bližší informace, pravidla sout ěže, přihlášky: 
www.afl s.cz
Kontakt: afl s@seznam.cz, 
P. Pinďák – 603 807 945, L. Dvořák – 605 557 153
Maximální počet týmů v lize: 12

Těšíme se již na 4. ročník!

Kuželkářský klub Slavičín
V týdnu 31. srpna – 4. září 2015 se uskuteční 
jedenáctý ročník „turnaje tandemů“. Přihlášky 
zasílejte elektronickou poštou na adresu: 
slama@bth-slavicin.cz nebo telefonicky na čísle: 
604 715 537 – Pavel Sláma. 
V pondělí 7. září 2015 bude zahájen 
22. ročník amatérské ligy kuželkářů – CAMO-
LIGA 2015/2016. Hrací dny jsou pondělí, středa 
v 16.30 a 18.30 hodin, pátek v 16.00, 18.00 a 20.00 
hodin. Přihlášky zasílejte na e-mail: chovancik@
camo.cz nebo telefonicky na čísle: 602 711 833 
– Ing. Milan Chovančík. 
Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 ho-
dina/150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, 
informace na telefonu: 604 715 537 – Pavel Sláma. 
Nabízíme fi rmám možnost své prezentace 
v prostorách kuželny, informace na telefonu: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz

ME Tampere Finsko
Stolní tenis veteránů – 

Na základě výsledků Velkých cen ČR se 
probojoval na ME veteránů, které pořáda-
lo Tampere ve Finsku, i člen našich sportov-
ních klubů Jaroslav Kučera. Zde je jeho po-
hled na akci, které se zúčastnilo téměř 2 000
hráčů ze 37 států Evropy.

„Z Česka se nás zúčastnilo 92 hráčů a 20 
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muži A – divizee, skupinna E
neděle 6. 9. Frýddlant nadd Ostravicíí 10.15 hodin
středa 9. 9. Havvířov 17.000 hodin
neděle 20. 9. Nové Sadyy 10.15 hoodin
muži B – I.B. třřída 
neděle 13. 9. Addmira Huulín 10.155 hodin
neděle 27. 9. Rooštění 100.15 hodinn
dorost – krajskká soutěžž
sobota 5. 9. Vlaachovice 10.00 hoddin
sobota 19. 9. Huulín 10.000 hodin
žáci – krajský ppřebor
sobota 12. 9. Uhherský Brrod 9.30 a 11.15 hodin
sobota 26. 9. Hoolešov 9..30 a 11.15 hodin
pondělí 28. 9. BBystřice ppod Hostýýnem 
9.30 a 11.15 hoddin
přípravky – krrajská sooutěž
pondělí 14. 9. VVsetín 166.30 hodinn
pondělí 28. 9. ZZlín „B“ 116.30 hoddin

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičíín

doprovázejících osob. Jeli jsme na tři skupi-
ny, ta největší autobusem čítala 54 účastní-
ků, 32 letělo s německou cestovkou a zby-
tek se vydal na sever Evropy vlastními auty.
My jsme s manželkou, která mně doprová-
zela, dali přednost autobusu. Cestovní kan-
celář pojala zájezd ne jako účast na sportov-
ní akci, ale zabezpečila také výborný pozná-
vací program. Po návštěvě švédského měs-
tečka Anenberg jsme se nalodili ve Stockhol-
mu na luxusní trajekt Silja Line a 12hodinová
plavba do fi nského přístavu v Turku byl zá-
žitek. V přístavu v Turku jsme navštívili stře-
dověký hrad Turrkullina a po další cestě au-
tobusem jsme konečně dorazili do místa ko-
nání – Tampere.

V pondělí začalo ME, kterého se zúčastni-
lo 1 931 hráčů ze 37 států Evropy. V mé kate-
gorii MC 2 nás bylo 211, rozděleni jsme byli
do 53 skupin. Hrálo se systémem čtyřčlenných
skupin, první dva postupují do hlavní soutě-
že. Hráči, kteří se umístí na třetím a čtvrtém
místě hrají soutěž útěchy. Já jsem měl ve sku-
pině Fina Tauno Karu a vyhrál jsem 3 – 0, An-
gličana Nicka Heapse a zase 3 – 0 a Rusa Ni-
kolaye Kurbatského a zase jsem vyhrál 3 – 0.
Ze druhého místa se mnou postoupil domá-
cí hráč. V úterý se hrály skupiny čtyřher stej-
ným způsobem. Mým partnerem je JUDr. Zde-
něk Remeš z Prahy. Postupně jsme porazili
Němce Hecka a Kresse 3 – 0, Nory Aaseruda
a Larsen rovněž 3 – 0 a set jsme ztratili s rus-
kým párem Golovin a Volobjev při výhře 3 – 1.

Ve středu je na šampionátu tradičně volný
den a cestovka pro nás připravila celodenní
výlet. Ve čtvrtek pokračoval šampionát vyřa-
zovací částí soutěže jednotlivců. Já jsem měl
v prvním kole volný los a ve druhém jsem vy-
hrál po boji s Polákem Gluchowskim 3 – 2.
Soupeř byl nepříjemný hrou i chováním u sto-
lu. V dalším kole jsem prohrál s Němcem Hol-
zapfelem 3 – 2. Utkání jsem měl vyhrát, ale
nedokázal jsem proměnit vedení 2 – 1 na sety
a 8 – 6 ve čtvrtém setu, když jsem zahodil tři
jasné míčky. Ale tradičně jsem měl špatný los,
v případě úspěchu bych v dalším kole narazil
na pozdějšího vítěze iránského Švéda Safaie. 
Škoda, mohl jsem si zahrát s vítězem a určitě
bych ho potrápil.

V pátek pokračoval turnaj stejnou soutěží
deblů. V prvním kole jsme s Remešem pora-
zili domácí Finy 3 – 0, stejně jako ve druhém
kole dvojici Němců. O úspěchu se rozhodova-
lo v osmifi nále, kdy jsme narazili na nasaze-
nou dvojici č. 2 sehranou ruskou dvojici Gmy-
ra, Stolnikov a po výborném výkonu jsme vy-
hráli 3 – 1 a to nám otevřelo cestu k medaili.
Ve čtvrtfi nále jsme přehráli německou dvojici
Geist, Imbrock 3 – 1 a měli jsme jistou bron-
zovou medaili. Nakonec to tak skončilo, pro-
tože v semifi nále jsme nestačili na kombino-
vanou fi nskošvédskou dvojici Lapalainen,
Skogberk, které jsme podlehli 3 – 0, ale prv-
ní dva sety byly víc než vyrovnané. Ale i tak
medaile je úspěch. Celkem získala naše vý-
prava 8 medailí, jednu zlatou a 7 bronzových.
Fakt, že jsme neměli v družstvu žádnou bý-
valou hvězdu, je dobrý výsledek.

Hned po slavnostním předání krásných
medailí (pořadatelé přidali medailistům i pa-

mětní medaili města Tampere) zájezd pokračo-
val přejezdem a ubytováním v hlavním městě
Finska Helsinky. Viděli jsme prezidentský pa-
lác i senátní náměstí. Na druhý den jsme jeli
na rekonstruovaný olympijský stadion, kde se
nezapomenutelně zapsali do historie českoslo-
venští atleti Emil a Dana Zátopkovi a také Jar-
mila Kratochvílová, na rybím trhu jsme ochut-
nali místní speciality – rybičky Muikuu. Nave-
čer jsme přejeli trajektem do hlavního města
Estonska Tallinu. Večer jsme přejeli autobu-
sem do hlavního města Lotyšska Rigy a uby-
tovali se v hotelu Budovatel. Po prohlídce ryž-
ského hradu s prezidenským palácem a pro-
hlídce historického centra Rigy jsme se přesu-
nuli do poslední zastávky na cestě – do hlav-
ního města Litvy Vilniusu.

Celkem jsme ujeli autobusem přes
5 000 km a dalších 400 jsme najeli po moři
trajekty. Navštívili jsme nebo projeli celkem
8 zemí, viděli řadu nádherných historických
památek. Uhrál jsem bronzovou medaili a to
je také úspěch. Všichni moji soupeři dosta-
li ode mě suvenýr s upomínkou na Slavičín,
já jsem dostal také řadu pěkných suvenýrů
od soupeřů. Je to povzbuzení pro další stol-
nětenisovou činnost. Za rok se koná mistrov-
ství světa ve španělském Alicante a pořadate-
lé, kteří měli svůj propagační stánek v Tam-
pere, očekávají účast 3 000 hráčů.“

Jaroslav Kučera

družstev – Lipsko
Mistrovství Evropy 

Ani ne 14 dnů po návratu z Tampere od-
jel náš hráč Jaroslav Kučera do německého
Lipska, kde se konalo 5. mistrovství Evropy
družstev veteránů ve stolním tenise. Spolu
s ním tvořili družstvo v kategorii MC 2 Fran-
tišek Just z České Lípy a Zdeněk Jirásek z Kut-
né Hory. Akce se zúčastnilo 296 hráčů ze 17
států Evropy, kteří vytvořili v každé soutěžní
kategorii 7 celků. Hrálo se ve Sport hale v ne-
příliš stolnětenisovém prostředí (nezatemně-

ná okna, obrovské horko), ale podmínky byly
pro všechny stejné. Domácí Němci nasadili 
do každé kategorie dvě družstva, česká vý-
prava měla 28 členů, kteří vytvořili celkem 
7 družstev. A protože počet družstev v kaž-
dé kategorii byl nižší, než pořadatelé očeká-
vali, zvolili systém soutěže ten nejspravedli-
vější – že se utká každý z každým.

„Do Lipska jsme dorazili v pátek dopoled-
ne a po ubytování v hotelu Adagio nás čekal 
ve 13.00 hodin první zápas, naštěstí soupeř 
ze Švýcarska byl slabší a vyhráli jsme lehce 
6 – 0. Ještě v pátek jsme odehráli druhý zá-
pas s daleko lepším celkem z Turecka a vý-
hra 5 – 1 se podařila po velkém boji. Jediný 
bod ztratil Z. Jirásek. V sobotu jsme odehrá-
li 3 utkání, v 9.00 hodin ráno jsme porazi-
li Rakousko 6 – 0 a odpoledne jsme se utka-
li s prvním celkem Německa. Po tříapůl ho-
dinové bitvě jsme podlehli 3 – 4, když roz-
hodla až čtyřhra, kterou jsme prohráli 3 – 2. 
Body získali J. Kučera 2, F. Just 1. Utkání roz-
hodlo první zápas, kdy v souboji trojek vedl
náš hráč 2 – 0 na sety a ve třetím 7 – 3 a pře-
sto nedotáhl utkání do výhry. V sobotu večer 
jsme ještě odehráli další velmi těžké utkání 
s Anglií a výhra 4 – 2 byla doslova vydřená. 
Body J. Kučera 2, F. Just 2. V neděli nás čekal 
boj o stříbro, protože druhé družstvo Němec-
ka také mělo prohru jen se svým áčkem. Ten-
tokrát nás podržel Z. Jirásek, který konečně 
zahrál dle svých možností a uhrál dva body
po jednom přidal J. Kučera a F. Just. Stříbr-
ná medaile a pěkný pohár je zaslouženou od-
měnou. Celkem získalo české družstvo 5 me-
dailí: ženy v 50 stříbro, ženy v 60 také stříb-
ro, muži ve 40 bronz a muži v 50 taky bronz 
a naše družstvo stříbro. Na to, že naše výpra-
va nejela v nejsilnějším složení, je výsledek 
nad očekávání.“

Jaroslav Kučera
Jaroslava Kučeru čeká ještě jedna zahra-

niční akce – účast na JOLLA CUPU v maďar-
ském Harkány, kde se bude soutěžit ve čtyř-
hře, jednotlivcích a dvoučlenných družstvech.

J. Kučera s trofejemi
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 30. září 2015
uppplyne rok,, co nás opustil 

nnáš milovanýý manžel, tatínek,
dddědeček aa pradědeček, 

pan Jann ZOUHAR. 
Kdo  jstee e ho znalii, vzpomeňte s námi. 
S lássks ouu vzpomínnají manželka, dcery 
Hanaa aa  Monika ss rodinami, vnoučata

a přříbuzní. 

DneDneDne 5. 5. 5. z zá z ří 20120 5 b5 b5 by y y 
se se se doždoždožil ilil 70 7070 letletlet InIngIng. M. Milolološ Hš Hš HAUNAUNAAU ERER

ze ze ze SlaSlaSl vičvičínanaína... 
KdoKdoKdo jj jste te te ho ho ho znaznaznali,lili, vz vzpompomomeňte s nánámmi. 

ZZa ZaZa ticicichouhouhou vzvzvzpompompomínkínínku du ěkuěkěk je e e manmmanma želželka 
a da da dětiětiěti sss rorodinainanami.mi.mi. 

Dnnen  226. září 20015 vzpomeneme
220. výrrročíí úmrtí paaní Marie FRAITOVÉ

p

aaa dne 11. pprosince 2015 
si připomenemme 19. výročí úmrtí

ppana Františka FFRAITA ze Slavičína. 
S láskou a úcctou vzpomínají 

dcery s rodinami.
Děkujemee všem, kteří 
vzpomennou s námi.

Dne 2. září 20015 uplyne 1 rok 
od úmmrtí pana 

Ing. Františka FRRAITA ze Slavičína. 
Za tichou vzpommínku děkují sestry 

s roddinami. 

Dne 25. září 20115 tomu bude 1 rok, 
co nás navždy opustila naše milá
maminka, babiička a prababička, 

paní Annna RAKOVÁ
p

. 
DDne 4. října 2015 bby se dožil 55 let pan

Jarosllav RAK. 
Kdo jste je znali,, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctouu vzpomíná rodina. 

 Dne 12. září 2015 
by se dožila 70 let 

paní Alena BOROVÁ. 
Kddo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

SS lásskkou, úctou a vděčností vzpomínají 
mmaanžel, syn a dcera s rodinami. 

Dne 2. září 2015
byyby sse dožila 90 let naše maminka, 
ppaní Hedvika GOTTFRIEDOVÁ

zz NNevšvšev ové. Dne 7. srpna 2015 tomu bylo 
16 1 let, co nás navždy opustila.

S lS lááskáskou vzpomínají děti Tonda, Hela 
a Blanka s rodinami.

Dne 24. září 2015
vzzpomeneme 15. výročí úmrtí 

našší mmaminky, babička a prababičky,
panníí Anděly KOSEČKOVÉ

y pp
 z Divnic. 

Dne 22. května 2015 
jsme si připomněli jejích 

ýnedožitých 100 let.
SS lláskou a úctou vzpomínají syn 

aa dcceera s rodinami a ostatní příbuzní.  

DDnne 19. září 2015 vzpomeneme
2.. ssmutné výročí, kdy nás navždy 
oppuustila paní Marie ŠMOTKOVÁ

y yy y

z Hrádku. 
SS láskou a úctou vzpomínají

aa zaa tiichou vzpomínku děkují manžel,, 
dcera a synové s rodinami.

Dne 3. září 2015
uplyne 23 let od úmrtí 
pana Jaromíra ŽÁČKA

a ddne 9. října 2015 vzpomeneme 
3. výýroočí úmrtí paní Amálie ŽÁČKOVÉÉ

p
. 

Kddo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
SS lásskkou a úctou vzpomínají syn Jarekk 

a dcera Jana s rodinou.

Dne 24. září 22015D
lyne 20 let odd úmrtíuupl

panaa ohumíra GOTTTFRIEDABo . 
o znali, vzpommeňte s námi. Kdo jstee h
a úctou vzpommínají dcera S láskoou 
synové s rodinnami. a s

srpna 2015 upplynul již rokDne 266. s
paní od úmrttí p Anežky DDURĎÁKOVÉ

pp y j

e 13. listopaduu 2015 si a ddne
meneme 1. výrročí úmrtí přippom
a paana Zdeňka DURRĎÁKA

ý
. 

kou a úctou vzzpomínáS llásk
n Zdeněk s roddinou. ssyn

Dne 14. září 22015D
e 10 let, kdy nás navždy uplyyne
ustila naše mannželka, oopu
ka, babička a pprababička, mamiink

paní na HUDEČKOOVÁBoožen
pp

 z Divnic. 
ste ji znali a mměli rádi, Kddo js
te ji tichou vzppomínku. věnnujt

Děkuje rodinna. 

Dnee 1. září 2015 upplyne rok, 
kdyy nás opustila naaše drahá 

a milující mamminka, 
ppaní Ludmila RYYZOVÁ

j
.

S lláskou na ni vzppomínají 
ddcery a syn s roddinami. 

a vnuci s rodinnami. 

Dne 19. srpna 2015 
jsme vzpomnněli 

44. smutné výročíí úmrtí 
paní VVlaďky ŤULPOVVÉ

ý
 z Lipové. 

S láskou vzpommínají 
mannžel a synové s rrodinami. 

Dne 22. července 2015 uuplynulo 8 let 
od úmrttí paní Marie SUUCHÁNKOVÉ

p y

a 25. říjnna 2015 vzpomenneme na pana 
Františkka SUCHÁNKA

j pp
,, který zemřel

před 16 letyy. 

Dne 11. zzáří 2015 by se dožžil 55 let 
pann Jaroslav MATULAA.

Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi. 
S láskou a úúctou vzpomínají mmanželka,

děti s roodinami, rodiče a oostatní 
příbuzní. 

Dne 13. září 2015 vzpomeenemnemnemnemneme ee
13. výročí úúmrtí paní Evy VOTTÝPÝPÝPKOVKOVKOVKOVKOVÉÉÉÉÉ

p
, 

rrozené Plíhalové. 
Za tichou vzpomínku děkujíí manželll, 
děti, rodiina Plíhalova a Votýýpkova.

Dne 4. září 2015 vzpomenneme 
15. smutné výročí úmrrtí 

pana MMiloslava STUDENNKY
 ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děěkují 
manžželka a syn s rodinnou. 

Dne 13. září 2015 uplynou 3 roky, 
co nás navždy opustiil 

náš syn Michal ŠOPÍKK
y pp

. 
S láskou vzpomínají a nikdy

nezapomenou rodičee
 a sestra Petra s rodinoou. 

Dne 16. září 2015 vzpomeeneme 
4. výročí úmrtí pana Karla ZEEMÁNKA

p
. 

Dne 21. října 2015 by oslaviil 85 let. 
S láskou a úctou vzpomínají aa za tichou 
vzpomínku děkují manželkaa Zdeňka, 

dcery a synové s rodinaami.

Děkujeme všem za projevvenou 
soustrast a květinové ddary 
při posledním rozloučeení 

s panem Antonínem OVČÁÁČKEM
p

. 
Zarmoucená rodina. 
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Dne 21. září 2015 vzpomenemee 1. smutné výročí 
úmmrtí našeho milovaného maanžeelaa, tatínka, dědečka 

a pradědečka, pana Emila ŘŘEHHÁÁKA ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku dděkuuje manželka, 

dcera a vnuci s roddinnami 

Dne 12. září 2015 vzpomenemee 1. smutné výročí 
úmrtí pana Jana VLČKKA

p
 zzee Slavičína.

S láskou a úctou vzpommínaají manželka, 
synové a dcera s roddinnami. 

Dne 10. září 2015 vzpomenneme
1. smuutné výročí úmrttí

pana Joseefa ŠÁLY
ýý

z Nevšoové. Y
S lláskou a úctou vvzpomínají manželka Anna, 

syn a dcera s rodinami a bratr Vojtěěch s rodinou. 

Dne 27. zářří 2015 vzpomenneme 
10. výročí úmmrtí našeho syna aa bratra, 

pana Tomášše JORDÁNA
y

 z LLipové. A
S láskou vzpommínají rodiče a soourozenci. 

Dne 9. září 2015 si ppřipomeneme
1. smutné výročí, kdy náás navždy opusttil

pan Antonín HHYŽÍK
y

. 
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn s roodinami. 

Dne 9. září 2015 vzzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Boženy STUDENÍKOVVÉ
ýý

 ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpoomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají dcery Janna a Božena s roodinou.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVEN
Pavel a Pavla Bačůvkovi – dcera Sára

NAROZENÍ – ČERVENEC
Lukáš a Michaela Tokarčíkovi – dcera Tereza
Otto a Lucie van Leuven – syn Mathias
Michal Kubeš a Jana Vilímková – syn Dominik
Martin a Lenka Schmiedlovi – syn Antonín

Radomil a Šárka Poláchovi – dcera Darja
Václav a Irena Běhunčíkovi – syn Tomáš
Martin Číž a Marika Bačová – syn Michael
Petr a Eva Kepákovi – syn Adam
Lukáš Dvořák a Michaela Urbanová – dcera Ema

SŇATEK – ČERVENEC
Radek Jiřík a Monika Křížová

ÚMRTÍ
 4. 7. 2015 Božena Janečkoová, 80 let, Slavičín
 17. 7. 2015 Antonín Ovčáčeek, 74 let, Slavičín
 30. 7. 2015 Marie Zálešákovvá, 79 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození avičínského zpravodaje naroze
Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku ví, dostavte se, prosím, na matrik
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním psání souhlasu se zpracování
a zveřejněním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., ákl dě ák č / Sb
o ochraně osobních údajů.

Září s knihovnou 
 Úterý 1. září – středa 30. září 2015:
Výstava rukodělné tvorby Dílny inspirace

Galerie městské knihovny, otevřeno v půj-
čovní době. 
 Čtvrtek 3. září 2015, 15.00 hodin: Veselé
čtení s Nezbedníčkem

Oblíbený skřítek si po prázdninách připra-
vil pro předškoláčky hezké překvapení v podo-
bě seznámení s novou knížkou v jeho knihov-
ničce. Děti tak blíže poznají loupežníka Rum-
cajse, jeho ženu Manku a synka Cipíska. Čeká
je odpoledne plné her, hádanek a výtvarných
činností zaměřených ke knižnímu příběhu.
Sál v 1. podlaží knihovny.
 Pátek 18. září 2015, 18.00 hodin: O bylin-
kách a jejich zpracování – beseda s bylinkář-
kou Hankou Urbánkovou

Dozvíte se více o léčbě zdravotních nedu-
hů pomocí léčivých rostlin a také získáte infor-
mace, jak si doma připravit bylinné sirupy, čaje
a další zdraví prospěšné produkty. Tradiční vý-
robky a produkty z rodinné farmy Sedmikrás-
ka bude možné po besedě zakoupit.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny.
Vstup volný!
Pátek 25. září – sobota 26. září 2015, 15.30
hodin: POHÁDKIÁDA XII. aneb Pohádka
nám vypravuje, že sůl nad zlato vzácnější je!

Městská knihovna a Dům dětí a mládeže
ve Slavičíně srdečně zvou na 12. ročník dvou-

denního zábavného happeningu, určeného
dětem od 6 do 10 let. Program opět přinese
pestrý kolotoč literární i jiné zábavy. Připra-
veny jsou humorné pohádkové scénky, sou-
těžní úkoly, hry venku i pod střechou, prů-
vod pohádkových postav městem, diskotéka.
Před společným nocováním se děti mohou
těšit na příjemné usínání s četbou příběhů
na dobrou noc. Za příznivého počasí nebude
chybět ani táborák, opékání špekáčků nebo
večerní dobrodružná hra na zahradě DDM.

V sobotu dopoledne pak proběhne slav-
nostní vyhlášení a ocenění vítězných druž-
stev, pěkné ceny obdrží všichni návštěvníci
happeningu za účast v soutěžních kláních.

Sraz je v 15.30 hodin v Domě dětí a mláde-
že. Zajištěna bude večeře a snídaně spolu s pit-
ným režimem po celou dobu akce. Účastnic-
ký poplatek činí 30 Kč. Je potřebné přihlásit se
předem osobně nebo telefonicky v DDM (tel.
577 341 921) nebo v  knihovně (tel. 577 341 481).
Při přihlášení obdržíte přesné instrukce a při-
hlášku na akci.

Vážení čtenáři a návštěvníci,
služby knihovny jsou Vám od září opět dostup-
né v obvyklé půjčovní době:
Po:  7.30 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
Út:  12.30 – 17.00 hodin
Čt:  7.30 – 12.00 hodin, 12.30 – 18.00 hodin
Pá:  12.30 – 16.00 hodin
Veřejný internet je v provozu v uvedených půj-
čovních hodinách.

Kontaktní údaje: telefon: 577 341 481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v novém škol-
ním roce!

„Cesta k porozumění“
„Pomáháme s Vámi“ – 

V letošním měsíci červnu
rozhodovali zákazníci obchodů 
Tesco o 90 nejlepších dobročin-
ných projektech, které měly zís-
kat fi nanční příspěvek na svou 
realizaci. Cílem unikátního ce-
lorepublikového programu 
společnosti Tesco „Pomáháme
s Vámi“ je podpořit lokální nezis-
kové a příspěvkové organizace,
jimž fi nanční odměna pomůže
zrealizovat nominovaný projekt.

Smyslem tohoto programu je přispět k rozvoji 
udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života 
v regionech celé České republiky. Celkem byla 
v ročníku 2015 rozdělena částka 4 500 000 Kč, 
kdy vítěz v každém z celkem 90 regionů získal 
prostřednictvím Nadačního fondu Tesco fi nanč-
ní příspěvek ve výši 50 000 Kč. Hlasování probí-
halo ve všech prodejnách Tesco v ČR od 1. červ-
na do 28. června 2015 a hned od prvního dne se 
dočkalo velké pozornosti. 

Do užšího výběru byla v našem regionu vy-
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nu soutěžili o přízeň občanů, Charita sv. Vojtě-nu soutěžili o přízeň občanů Charita sv Vojtě
cha Slavičín. Do poslední červnové neděle dosta-
li zákazníci obchodů Tesco za nákup nad 200 Kč
speciální žeton, který pak na označeném místě
za pokladní zónou mohli vhodit svému favorito-
vi. V tomto období zákazníci a zaměstnanci pro-
vozovny Tesco Slavičín věnovali nejvyšší počet 
hlasů v podobě vhozených žetonů Charitě sv.
Vojtěcha Slavičín.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín na základě křes-
ťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu
lidem v nepříznivých životních situacích pro-
střednictvím komplexu služeb. Jedním z jejích
významných středisek, které se ve své činnosti
věnuje podpoře a pomoci lidem s tělesným, men-
tálním nebo kombinovaným postižením ze Sla-
vičína a okolí, je Denní centrum Maják.

Posláním DC Maják je prostřednictvím vhod-
ných aktivit získat dovednosti, vedoucí k seberea-
lizaci a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk,
typ a stupeň postižení. Toto zařízení slouží uži-

vatelům formou denního pobytu ve všední dny,
pomáhá klientům navazovat a udržovat sociální
vztahy, uplatňovat svá práva. Věkovou strukturu
tvoří zejména střední generace od 20 do 35 let.

Vítězný projekt Charity sv. Vojtěcha Slavičín
„Cesta k porozumění“ je věnován cílové skupi-
ně osob s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, nově také pro klienty s poruchami autistic-
kého spektra, kteří po ukončení školní docház-
ky hledají další možnost seberealizace a vzdě-
lávacích aktivit. 

Finanční prostředky, získané díky tomuto
projektu, poslouží k zakoupení speciálních po-
můcek ke zlepšení vzájemné komunikace s kli-
enty s mentálním postižením a s poruchami au-
tistického spektra. Tyto moderní pomůcky bu-
dou využity k profesionální odborné péči o kli-
enty a poslouží ke zkvalitnění vzájemného po-
rozumění, usnadnění komunikace, rozšiřová-
ní sociálních kontaktů, směřujících k pomoci
spontánnímu začlenění našich klientů do ob-
čanské společnosti.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín vyjadřuje tou-
to cestou velké poděkování všem hlasujícím ob-
čanům a pracovníkům Tesco Slavičín, kteří svý-
mi žetony podpořili projekt „Cesta k porozumě-
ní“, čímž se významně zasloužili o možnost jeho 
brzké realizace, projevili tak své sociální cítění, 
a především ochotu a vůli pomáhat. 

pracovnice Charity Slavičín

M
Vítáme oppět všeechny rrodiče a dětii vvv novémVítáme oppět v

školním rocee a těšímme se naa Vaši návštěvvuuu. Máme 
pro Vás připrravenýých pár novinek, ktterrré bude-
me přidávat postuppně do programu.

Od září sse na VVás těší tým pracovvnníků MC 
ve složení: Leenka TTomečkková, Eva Tkkadddlecová, 
Simona Goňňová, BBarboraa Fojtíková, JJaanna Řep-
ková, Martinna Cahhová. 
Program MC Slavičín na září 2015 
Út 1. 9. 10.00 hodin: Volná herna 
St 2. 9. 10.00 hodin: Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro 1 – 2leté děti 
Čt 3. 9. 10.00 hodin: Hudební miniškolička 
pro 1 – 2leté děti, 15.00 hodin: Hrátky pro vše-
stranný rozvoj pro 4 – 6leté děti  
Pá 4. 9. 10.00 hodin: Miniškolička (malujeme 
a vymalováváme) 
Po 7. 9. 10.00 hodin: Hudební miniškolička 
Út 8. 9. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
2 – 3leté děti 
St 9. 9. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
1 – 2leté děti
 Čt 10. 9. 10.00 hodin: Tvořílek pro 1 – 2leté 
děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro 4 – 6leté 
děti 
 Pá 11. 9. 10.00 hodin: Tvořílek pro 2 – 3leté 
děti 
Po 14. 9. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti 
Út 15. 9. 10.00 hodin: Hrátky pro všestranný
rozvoj pro 2 – 3leté děti 
St 16. 9. 10.00 hodin: Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro 1 –2leté děti 
Čt 17. 9. 10.00 hodin: Hudební miniškolička 
pro 1 – 2leté děti, 15.00 hodin: Hrátky pro vše-
stranný rozvoj pro 4 – 6leté děti  
Pá 18. 9. 10.00 hodin: Miniškolička (hrajeme 
si s modelínou) 
Po 21. 9. 10.00 hodin: Hudební miniškolička
Út 22. 9. 10.00 hodin: Pohybové hrátky
pro 2 – 3leté děti
St 23. 9. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
1 – 2leté děti
Čt 24. 9. 10.00 hodin: Tvořílek pro 1 – 2leté 
děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro 4 – 
6leté děti 
 Pá 25. 9. 10.00 hodin: Tvořílek pro 2 – 3leté 

Czech POINT na Městském úřadě Slavičín
Oznamujeme občanům, že od 6. srpna 2015 poskytuje praco-
viště Czech POINT na Městském úřadě Slavičín novou agendu 
– Výpis snímku z katastrální mapy za správní poplatek 100 Kč.
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Mateřskéé centrrum Slavičín, o. s. zzzve na 

Rehaabiliitačční cvičččení 
pproo senniory

Kdy: každý čtvrtek od 17.30 hodin
Kde: Obecní úřad Petrůvka

Pohyboová akttivita jee prokazateelnnně účin-
ný prostředdek kee zpomaalení processůů stárnu-
tí. Díky pohhybu ddocházíí ke zlepšeníí pppsychic-
ké, fyzickéé a psyycho-socciální stránkkyyy života 
a zdraví seeniorů.. Nejdůlležitějším hhleediskem 
je utužováání zdraaví, zacchování pohhyybyblivosti 
do vysokéhho věkuu nebo její zlepšení vv pppřípadě 
již existujíccích ommezeníí. Pohyb je takkké účin-
ným prostřředkemm protiúúrazové prevveeence po-
silováním rovnovvážnéhho systému. 
Základemm cvičenní jsou: 
zdravotní ttělesnáá výchovva (protahovvaaací a po-
silovací cvvičení), dechovvá a relaxaččnnní cviče-
ní s hudboou, kooordinační cviky naa zzzlepšení 
schopnostii udržeení rovnnováhy a ceelkkkové ob-
ratnosti tělla, posiilování ssvalů pánevvnníího dna 
a možné snnížení ppříznakků úniku mooččii, využi-
tí rehabilitaačníchh pomůccek (velké a mmmalé cvi-
čební míčee, tyče)). 

Cvičeníí provvádí reggistrovaný ffyyzziotera-
peut. Vstupp zdarmma!

Programm je poodpořen ze Sociálnnííího fon-
du Zlínskéého kraaje.

Více infformaccí získátte na telefonnnííím čísle: 
731 870 2221, Mgrr. Simonna Goňová.. 

aPozvánky, kalendáře
5. 99. sportovvní areáááll Sokolovvna
O POHHÁRR STAAROSTTYYY MĚSTAA 
V NOHHEJBBALEE TROJJIICC
5. 99. Pivvečkkův lesopppark
POHÁÁDKOOVÝ Ý LES
18. 9. NNevšoová
STEZKKA OODVAAHY
20. 9. ookolí Horákoovvvy vily
JAK TTO DĚLLALI NNAAAŠI STAAŘÍČČCII – 
DOŽÍNNKYY
27. 9. SSokollovna 
DIVADDLOO NEJJEN PRROOO DĚTI
Připravujeme na říjen: 
4. 110. DDRAKKIÁDA
8. 110. VVESEELÁ TROOOOJKA
22.. 100. MMIROSLLLAAV DONUTTIL – 
PŘEDSSTAAVENNÍ
29.. 100. BENEFIIČČČNÍ DIVVADDELNNÍ 
PŘEDSSTAAVENNÍ 

děti (skládáme z papíru) 
 Út 29. 9. 10.00 hodin: Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3leté děti
 St 30. 9. 10.00 hodin: Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2leté děti
Otevírací doba herny:
Po:  9.00 – 12.00 hodin
Út:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin
St:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin
Čt:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin
Pá:  9.00 – 12.00 hodin
Kontaktní údaje: telefon.: 778 468 820, web:
http://mc.slavicin.org/, e-mail: info@mc.slavi-
cin.org, facebook: Mateřské centrum Slavičín. 
Adresa: Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Há-
jenkám 354, 763 21 Slavičín. 

w ww ww w w .w .w . m em em e s ts ts t ooo s ls ls l a va va v i ci ci c i ni ni n .. cc. c. c. zzzzzzzzzzzzzz
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DDííílna innsppirrace 
Zvemme Vás na výstavvuvuu výrobků vyytvořeenýchh v naší dílnněěě (patchworkk,

pappírové plettenní, drátkovánní, koorálky,, háčkovánní aaa jiné). 
Výýstavaa se koná vv zzzáří 2015 v ggaleriii Městtské knihovvnnny Slavičín.

XV. ročník 
turnaje
O pohár

starosty města 
v nohejbale trojic

5. září 2015, od 8.00 hodin, 
víceúčelové hřiště u Sokolovny 

Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Poháry a hodnotné ceny 

jsou připraveny!!
Přihlášky: Městské infocentrum

Slavičín, telefon: 577 342 251,
nejpozději do 4. září 2015

září 2015 odd 8 00 hodin
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Vojenský technický ústav, s. p. nabízí k prodeji nepotřebný 
nemovitý majetek – výrobní prostory, administrativní prostory, 

garáže, sklady a haly v areálu VTÚVM Slavičín, Dlouhá 300.
Bc. Darek Slavík

telefon: 739 409 243, e-mail: darek.slavik@vtusp.cz

Mgr. Pavel Malkovský
telefon: 727 808 373, 

e-mail: pavel.malkovsky@vtusp.cz

Podrobné informace k jednotlivým prodejům naleznete 
na webových stránkách státního podniku na adrese

www.vtusp.cz a v uvedených kontaktech.
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové fotto na poočkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatební foto –– video
 foto škoolních ssrazů na počkání 
 převod VVHS nna DVD--CD 
 prodej ffotoalbbumů 
 fotovideeo 
 mnoho dalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 6033 889 8809
www.fotoaatelierootohodll.estranky.czz

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střechBABY CLUB 
PLAVÁČEK 
srdečně zve dděti, je-
jich rodiny aa blízké 
na PODZIMNÍÍ KURZ PLAVÁNNÍ v bazénu 
při ZŠ Brumovv-Bylnicce. 
Kurz o 10 lekkcích je určen ppro děti od 
6 měsíců až doo 12 let.
Za podpory roodičů se děti seznnamují s vo-
dou a učí se v nní samy aktivně ppohybovat.
Součástí kurzuu je také  sauna a bbabymasáž 
vedená instrukktorkou. 
Plaveme v sobooty a ponndělky vee vodě teplé 
30 °C. Vítáme oba roddiče!
Začínáme 3. října 2015!
Bližší info a přřihláškyy na wwww.plavacek-
deti.cz, telefonn 739 474 417 nnebo e-mail 
brumov@plavaacek-detti.cz.

Kurzy annglickkého jjazyka
Proč nezkusit jazykovvý kurz annglického 

jazyka see zkušenným lektorrem? 
Proč nepokraačovat v rozšiřováání Vašich 
doposud nabbytých jaazykovýchh znalostí 

i dál? Jazykkové kurzzy ve Valaašských 
Kloboukáchh, Horníí Lidči, Slaavičíně. 

KKurzy odd září. 
Více informacíí: www.eeffort.cz neebo na tele-
fonním čísle: 7732 536 8880 (Oto HHermann). 

Otoo Hermaann, B. A. 
Výuka angllického jjazyka, přřeklady

Mgr. Marie Ťulpová
nabízí ve školním roce 20155/2016 

ve Slavvičíně

kurzy něěmeckkého jjazyka
 pro začáttečníky aa mírně ppokročilé

pro pookročilé
 něěmecká kkonverzacce
 fi remnní kurzy

přípravva na maaturitní zkkoušky, 
státnní jazykovvé zkouškky

Přihlášky a bližší infoormace naa telefonu: 
605 7066 344. 

Kurzyy anngličttiny
Mgr. Markéta Bačová

Kurzy angličttiny na DDDM ve Slavičíně. 
Začátek kurzzů v zářří nebo říjjnu 2015. 

Rozsah kurzuu je 60 vvyučovacíích hodin. 

Od loňska buudou pokkračovat kurzy pro 
mírně pokroččilé a pookročilé, při dosta-
tečném počtuu zájemcců budouu otevřeny 

kurzyy i pro jiné úrovnně.

Kontakt: telefon 606 627 263, 
e-mail: marketa.bacova@centrum.cz

Dne 15. srpna 2015 odpoledne se v Divni-
cích na víceúčelovém hřišti konal již tradič-
ní turnaj trojic v nohejbale. Turnaj probíhal
za účasti převážně místních soutěžících, ale
zasportovat si přijel i tým z Hrádku a dokon-
ce také jeden hráč z Bojkovic. Turnaj probíhal
dle plánu, když očekávané lokální srážky se
Divnicím vyhýbaly a jakoby čekaly na zdár-
né dokončení akce. A když kolem 22. hodiny
již skutečně pršet začalo, bylo již slavnostní
vyhlášení výsledků dávno ukončeno a probí-
hala volná zábava a sportování dle individuál-
ních potřeb. Lze shrnout, že ani déšť nenaru-
šil sportovní aktivity a hlavně dobrou zábavu,
která doprovázela celý turnaj. Paralelně s nohej-

Dětský sportovní den a nohejbalový turnaj v Divnicích
balovým turnajem probíhal i sportovně-zábav-
ný den pro děti s množstvím atrakcí a sladkos-
tí. Děti si mohly například zaskákat na skákací 
trampolíně, střílet ze vzduchové pistole nebo 
si zahrát fotbal proti rodičům. Z každé jednot-
livé sportovní disciplíny měly děti možnost 
získat sladkou odměnu v podobě bonbonů, 
lízátek, pendreků apod. Za podporu akce 
patří poděkování společnostem Avena, s. r. o., 
Instop, spol. s r. o., NTS Prometal Machining, 
s. r. o., TVD – Technická výroba, a. s., dále 
fi rmě Potraviny Malychová. Srdečné podě-
kování patří také všem, kteří se na organiza-
ci akce podíleli.

Jakub Zvoníček

Rozvážíme pizzu, 
jídla a nápoje 

ve Slavičíně a okolí! 
Číslo pro objednávky: 773 999 973

Další podrobnosti naleznete
na : www.bowlingslavicin.cz

www.facebook.com/bowlingslavicin

Od září přijmeme
barmanku! 
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Jerevan si připomněl 20 let svého založení
Slavičínský Jerevan slaví v těchto dnech 20 let 

od svého založení v roce 1995 a může se po-
chlubit opravdu bohatou sbírkou ocenění. Mezi ta
nejcennější určitě patří zisk titulu mistra ČR v sá-
lovém fotbalu – futsalu v roce 2002 v kladenské
sportovní hale, dále dvě bronzové medaile z re-
publikových šampionátů v letech 2003 a 2004.
V roce 2002 Jerevan premiérově startoval na MS
klubů v sibiřském Nerjungri, kde obsadil koneč-
né 6. místo a o rok později se Slavičané předsta-
vili na PMEZ v Moskvě, kde brali 5. místo, ale
v základní skupině dokázali remizovat s favori-
zovaným Dynamem Moskva. Řada hráčů Jereva-
nu se dostala i do národního týmu a reprezento-
vala naši vlast na MS v Paraguay, poté také v Ar-
gentině a Kolumbii a na ME v Bělorusku, ve Špa-
nělsku, v Rusku a v Belgii.

Patrně nejslavnější éra klubu přišla před de-
seti lety v roce 2005, kdy Slavičané v PMEZ
v Luhačovicích skončili na stříbrné pozici. Ještě
v témže roce Jerevan startoval na MS klubů v si-
biřském městě Mirnyj, kde v základní skupině
vyřadil úřadujícího jihoamerického šampiona
Deportivo Casaurinas Lima z Peru a remizoval
s ruským vícemistrem Koncentrátem Nerjungri.
V semifi nále Valaši nestačili na domácí Almaz
Mirnyj a v dalekém Jakutsku nakonec brali sla-
vičínští futsalisté třetí místo společně s argentin-
ským klubem z Rosária. V roce 2005 se Jerevan
také stal nejlepším sportovním kolektivem Zlín-
ského kraje, kde předstihl i hokejisty PSG Zlín.

Poděkování za odvedenou práci zcela jistě pa-
tří všem hráčům, kteří se v dresu Jerevanu za ta
léta vystřídali a také činovníkům klubu, kteří se
podíleli na úspěších Jerevanu, ať už to byl Rosti-

slav Fryzelka, Petr Miklas, Milan Both st., Milan
Both ml., Olda Majc, Jarda Smolek, Leoš Minar-
čík, Zdeněk Šiška, Zbyňa Valenta, Jindřich Divi-
la, Miloš Sláčik, Lojza Strnad, samozřejmě dík
patří fanklubu a také roztleskávačkám Jerevan-
kám. Závěrečné poděkování patří všem spon-
zorům, kteří pomohli Jerevanu při jeho cestách
za úspěchy, ať už na domácí nebo mezinárodní
scéně. Více o slavičínském klubu najdete na jeho
webu – www.jerevanslavicin.cz. 
Historie SK Jerevan Slavičín:
 1995/96 – rok založení Jerevanu Slavičín, start 
v základní zlínské třídě 
1996/97 – postup do 2. Zlínské okresní ligy
1997/98 – postup do 1. okresní Zlínské ligy
1998/99 – postup do Krajské ligy z kvalifi ka-
ce v Otrokovicích 
1999/2000 – 4. místo v Krajské lize 
2000/2001 – 2. místo v Krajské lize a postup
do 1. ligy v sálovém fotbalu – futsalu
2001/02 – jako nováček nejvyšší soutěže se
stal Jerevan na Kladně mistrem České republiky
2002/03 – bronz v celostátní lize na Final
four v Luhačovicích a první účast na Světovém
poháru v sibiřském Nerjungri – 6. místo a start 
na PMEZ v Moskvě – 5. místo 
2003/04 – bronz v celostátní lize na Final four
v Novém Boru
2004/05 – stříbro v Poháru mistrů evrop-
ských zemí v Luhačovicích, bronz na Mistrov-
ství světa klubů v sibiřském Mirnem, vyhláše-
ní nejlepším sportovním kolektivem Zlínského
kraje za rok 2005 
2005/06 – poslední sezona Jerevanu v celo-
státní lize sálového fotbalu – futsalu, Jerevan

skončil ve Final four v Luhačovicích na 4. místě 
 2006/07 – 6. místo v premiérové sezoně
ve II. lize FIFA futsalu 
2007/08 – 10. místo ve II. lize FIFA futsalu, se-
stup do divize FIFA futsalu 
2008/09 – přerušení činnosti Jerevanu
2009/10 – přerušení činnosti Jerevanu 
2010/11 – SK Jerevan, vítěz Krajského Zlín-
ského přeboru ve FIFA futsalu 
2011/12 – SK Jerevan Slavičín – účastník 
1. Celostátní ligy v sálovém fotbalu – futsalu, 
kde obsadil celkové 10. místo, vítěz Krajského 
Českého poháru ČFSF, účast v NF Českého po-
háru v Klatovech 
 2012/13 – SK Jerevan Slavičín – účastník 1. Ce-
lostátní ligy v sálovém fotbalu – futsalu, kde ob-
sadil celkové 5. místo, vítěz Krajského Českého 
poháru ČFSF 
2013/14 – SK Jerevan Slavičín – účastník 1. Ce-
lostátní ligy v sálovém fotbalu – futsalu, kde ob-
sadil celkové 9. místo 
2014/15 – SK Jerevan Slavičín – účastník Kraj-
ské ligy na Zlínsku, kde obsadil konečné 5. místo

Petr Koseček – prezident SK Jerevan Slavičín

V sobotu 18. července 2015 se uskutečnil již
dvanáctý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka,
který proběhl v zámeckém parku ve Slavičíně.
Tradičně se nesl v duchu motta: „My, co
nezapomínáme, jsme Vás pozvali, aby jste
vzpomněli...“. Sportovního klání se zúčastnilo
dvanáct tříčlenných družstev, které spolu
změřily síly jak v nohejbalu, tak v kuželkách.

Pohodu, ve které se nesla celá akce, umoc-
nilo krásné slunečné počasí a bylo se také
na co dívat. V nohejbalovém turnaji zvítězilo
mužstvo z Bylnice, které ve fi nálovém boji
udolalo loňského vítěze, sousední Brumov.
Ze třetího místa se nakonec radovali domácí
nohejbalisté s názvem Kovos, kteří v rozhodu-
jícím boji o bronz udolali SKP. V kuželkách
všechny tři poháry zůstaly ve Slavičíně. První
místo patřilo SKP, na druhém místě skončili
Piloti a pohár za třetí místo získali Kartáči. 

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

Kuželkářskému klubu Slavičín za pronájem
kuželny a Anně Poláškové, provozovatelce
restaurace Zámek, za láhve sektu, které dodala
vítězům. V neposlední řadě patří velký dík
panu Mgr. Aleši Ptáčkovi, který celou akci
opět profesionálně ozvučil a moderoval.

Jerevan – MS klubů 2002 v utkání 
s africkým týmem z Luandy – Sibiř,
Nerjungri (foto Petr Koseček)

Dvanáctý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka

Dvanáctý ročník memoriálu je již mi-
nulostí, v červenci 2016 se budeme těšit 
na setkání s Vámi na třináctém ročníku této 
již tradiční akce ve Slavičíně.

Za organizátory memoriálu 
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi


