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Svoz tříděného odpadu
 plassty (žlutéé pytle) aaa nápojovvé kkartoony 
(oranžžové pytle): 29. 11000.
 pappír (mmodrré pytle): 21. 10.
 biooodpaad (hhnědé pppytle – 10 KKč/kks): 
5. 10., 19. 110.

30 let Slavičánku
Když v roce 1985 stá-

ly paní učitelky Bože-
na Bělohlávková a Iva-
na Pančíková u zrodu

Slavičánku, netušily, že i po třiceti letech
bude tento národopisný soubor sklízet po-
tlesk a uznání. Nedá se ani spočítat, kolik
dětí se za tu dobu vystřídalo a obléklo va-
lašský kroj, ale hlavně kolik náročné práce
se skrývalo za každým vystoupením. Tento
soubor se vypracoval na takřka profesionál-
ní úroveň a od začátku byl zván nejen na vý-
znamné akce ve městě a regionu, ale pravi-
delně se zúčastňoval folklorních přehlídek,
dokonce i v zahraničí. Od založení souboru
doprovázel děti k tanci a zpěvu pan učitel
PaedDr. Karel Máťa, od roku 1999 vystupo-
val Slavičánek s cimbálovou muzikou Sla-
vičan pod vedením pana učitele Mgr. Aleše
Ptáčka. Ve školním roce 2012/2013 převza-
ly vedení kroužku paní učitelky Mgr. Mi-
roslava Zálešáková, Mgr. Jana Nogheová
a Mgr. Hana Strnadová. Od letošního škol-
ního roku vystřídá paní učitelku Nogheovou
paní učitelka Božena Bělohlávková. Progra-
movou náplní souboru jsou dětské hry, zvy-

ky, tanečky a písně vycházející z lidových
tradic Valašska. Kromě pravidelných nácvi-
ků se děti jednou za rok účastní soustředění
v Luhačovicích, aby nacvičily pásmo, se kte-
rým pak vystupují. Ve své třicáté sezoně za-
hajovaly Valašský bál, ples města Slavičína,
vystupovaly v kulturním programu na Va-
lašském kumštování, účastnily se oslav vý-
ročí folklorního souboru Klobučan a výro-
čí Charity Slavičín. V dubnu se líbily odbor-
né porotě v okresním kole dětských folklor-
ních souborů ve Valašských Kloboukách.

A co popřát Slavičánku ke třicetinám?
Paní učitelkám trpělivost, nápady a radost 
z této náročné práce, dětem velkou chuť zpí-
vat a tančit a divákům krásné zážitky. 

Mgr. Jitka Pavlůsková, zástupkyně školy

částí městem zavedeného systému, stejně jako 
nesmí odkládat odpad z podnikání do veřej-
ných odpadkových košů. Podle zákona o od-
padech je možné uložit fyzické osobě opráv-
něné k podnikání nebo právnické osobě, kte-
rá bez povolení využívání systém pro nakládá-
ní s odpadem zavedený obcí nebo která nemá 
zajištěno využití nebo odstraňování odpadů 
podle zákona, pokutu až do výše 300 000 Kč.

Jak tedy mohou drobní podnikatelé svůj 
odpad likvidovat? Mohou uzavřít smlouvu se 
svozovou fi rmou nebo individuálně odvážet 
odpad do zařízení k využívání nebo odstra-
ňování odpadů. Důležité je, aby odpady pře-
dávali pouze osobě oprávněné k jejich pře-
vzetí a tuto skutečnost mohli při případné 
kontrole doložit. 

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Ptají se lidé…
Kdy bude otevřena nová knihovna 

v Hrádku?
Knihovna v Hrádku se bude stěhovat do no-

vých prostor. Dosud sídlila v č. p. 195 a nyní
se stěhuje do č. p. 148. V současné době byla 
zahájena rekonstrukce prostor pro knihov-
nu a veškeré stavební a dodavatelské práce
by měly být ukončeny do 13. listopadu 2015. 
Přesné datum otevření knihovny zatím zná-
mo není.

V Nevšové se měla budovat autobusová 
zastávka, ale žádný stavební ruch není vidět.

V dané lokalitě se stavebním ruchem už 
ani letos nepočítáme. Záměr na výstavu auto-
busové zastávky byl zrušen a je nahrazen zá-
měrem výstavby chodníku na protilehlé straně 
krajské komunikace. Bohužel projekční práce, 
jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kra-
je a dalšími dotčenými orgány zdržely reali-
zaci natolik, že v letošním roce stavba nepro-
běhne. Věříme, že příští rok již budou potřeb-
ná povolení i příslušné fi nanční prostředky 
v rozpočtu města a chodník bude realizován.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Třídění odpadu – upozornění pro podnikatele
Protože v poslední době dochází na někte-

rých místech Slavičína k přeplňování kontejne-
rů na tříděný odpad a je zřejmé, že část těch-
to odpadů pochází z podnikání, především
z drobných provozoven, menších obchodů či
restauračních zařízení, upozorňujeme na sku-
tečnost, že využívání městem zavedeného sys-

tému pro nakládání s odpadem podnikate-
li není legální. Systém pro nakládání s odpa-
dem je určen pro občany města, kteří jej zčásti
také hradí prostřednictvím úhrady za odpady.
Podnikatelé nemohou tento systém využívat,
nesmí odkládat odpad z podnikání do sběr-
ných nádob na tříděný odpad, které jsou sou-

Slavičánek dnes

Slavičánek dříve
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a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Škkolníí psychhoolog

Na základě schválení rozvojového progra-
mu MŠMT„ Na podporu školních psychologů
a školních speciálních pedagogů ve školách
a metodiků – specialistů ve školských pora-
denských zařízeních v roce 2015“ oznamu-
jeme, že na škole začal pracovat školní psy-
cholog. Rodiče a žáci mohou využít následu-
jících služeb:
Individuální konzultace v rámci výuko-
vých či výchovných obtíží dítěte.
Pomoc a podpora při řešení osobních pro-
blémů žáka (vztahové či rodinné záležitosti).
Kariérové poradenství – volba vhodného
semináře, volba vysoké školy.
Diagnostika intelektu, osobnosti.

V rámci zachování intimity a důvěry bu-
dou konzultace probíhat po telefonické do-
mluvě, denně od 14.45 hodin. V případě Va-
šeho zájmu volejte na tel. číslo: 603 117 950.

Poozdrrav z NNiiice

Ve dnech 2. – 15. srpna 2015 jsem měla
možnost strávit krásných 15 dnů na Azuro-
vém pobřeží v rámci projektu Podpora čte-
nářské gramotnosti a cizích jazyků, reg.
č. CZ.1.07/1.1.00/56.1978.

Metodický kurz pro učitele francouzské-
ho jazyka, který organizovala Azurlingua
v Nice, byl zaměřen na výuku francouzštiny
jako druhého cizího jazyka (FLE). Sjelo se
nás téměř 100 učitelů ze všech koutů neje-
nom Evropy, ale i celého světa. Nejpočetněj-
ší skupinu tvořili učitelé z Kanady, ale i dal-
ší země měly své zastoupení – Indie, Brazí-
lie, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Itálie,
Maďarsko, Srbsko, Gruzie, Bulharsko, Španěl-
sko a další. Všechny nás spojovalo společné
téma – výuka francouzského jazyka. Fran-
couzští lektoři nám předávali své zkušenosti
od realizování interaktivních aktivit písem-
ných a ústních v hodinách francouzštiny až

po využití nových informačních zdrojů, kte-
ré nás učitele JF seznamují s frankofonním
světem. Setkání s kolegy, výměna zkušeností
a popovídání o společných problémech byly
pro mne tím nejcennějším. K bohatému pro-
gramu, který byl pro nás připraven mimo vý-
uku, patřily kromě návštěv přímořských le-
tovisek Cannes a Antibes i degustace dobré-
ho vína a francouzských sýrů. Závěrečný po-
hovor s ředitelem školy a získání certifi kátu
byly samozřejmostí. Jsem ráda, že mohu tyto
své zkušenosti předat svým kolegům, stejně
tak získané kontakty se školami v zahraničí.

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. 

Mgr. Libuše Pavelková

Sppoluppráce sss Fakulttou aplikovannééé 
yinfformmatikyy UUTB Zlíín

Dne 31. srpna 2015 proběhla v areálu
SOŠ návštěva vedení Fakulty aplikované in-
formatiky. Ředitel naší školy jednal s děka-
nem FAI Doc. Mgr. Milanem Adámkem, PhD,
Doc. Ing. Jiřím Vojtěškem, PhD, Prof. Ing. Vla-
dimírem Vaškem, CSc., Ing. Tomášem Dulí-
kem, PhD. Výsledkem jednání byla dohoda
o nastartování hlubší spolupráce v oblasti
Informačních technologií. Naši žáci a učite-
lé budou moci využívat několikadenní stáže
na FAI, zapojovat se do volnočasových akti-
vit pod vedením nejenom našich učitelů, ale
i učitelů FAI a spolupracovat na společných
projektech. Škola se tak stala ofi ciálním part-
nerem FAI.

Naabíddka kroooužků i ppro žákky z jinnýýých škol 

Programování
Sportovní hry – volejbal, fl orbal…
Přírodovědný kroužek – ochrana a moni-
toring životního prostředí
 Kroužek ruštiny, španělštiny, francouzštiny
 Chemický kroužek
 Divadelní kroužek
 Výtvarný kroužek
Astrofyzika
Bližší informace na tel. čísle: 604 453 954.

Seeminnář v BBaaaťově innstiitutuu

Na semináři v Baťově institutu dne 15. září
2015 na téma Motivace v baťovském systé-
mu „Baťovská hesla dříve a dnes“ prezento-
vali žáci gymnázia své práce – Alžběta Po-
chylá, Radka Čalová, Marek Pavlůsek, Pavel
Sova a Jan Šustek.

Exxkurzze 

Ve dnech 21. – 25. září 2015 absolvovali
studenti maturitních ročníků gymnázia his-
toricko-zeměpisnou exkurzi v Praze.
 V rámci Brněnského strojírenského ve-
letrhu se naši vybraní žáci účastnili soutěže
v programování CNC – Fanuc, Heidenhain.

Další skupina 40 žáků absolvovala prohlíd-
ku veletrhu.

Škkola realizzuuuje dalšší 
p g jkuurz pprograammmování CNNC strojů 

Intenzivní týdenní kurz v programování
HEIDENHAIN se uskutečnil od 21. do 25. září 
2015 pro fi remní veřejnost pod vedením 
Bc. Pavla Remeše.

Pronáájem haaaaly TV nna SSOŠ

Škola nabízí veřejnosti nebo sportovním 
klubům možnost využití nově zmodernizova-
né haly na SOŠ. Bližší informace podá Ing. Ho-
ralík, tel. číslo: 603 148 150. 

Naabíddka praaaccí pro vveřeejnoost útvaarru SOŠ 

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

Je nutné předem domluvit telefonicky 
druh a rozsah práce u Bc. Many, tel. číslo: 
731 636 995. 

Škkola pomááhhhala

Celkem 20 vybraných žáků SOŠ i gymná-
zia pomáhalo od 7. do 10. září 2015 v Luha-
čovicích organizovat Mezinárodní kongres 
a výstavu – Odpady Luhačovice.
 Dne 20. září 2015 žáci gymnázia pomáhali
organizovat Jablečné slavnosti v Hostětíně. 

Tanečnní 201555

Pravidelné kurzy tanečních pro všechny 
první ročníky na škole zahajujeme 12. října 
2015 na Sokolovně pod vedením tanečního 
mistra Aleše Mědílka. 11 lekcí včetně závě-
rečného slavnostního plesu bude probíhat 
každé pondělí od 16.00 hodin. Do kurzů se 
mohou přihlásit i studenti z jiných střed-
ních škol.

ZŠ Slavičín-Vlára

Dvvacááté výrrooočí Školníchh noovin

Ve školním roce 1996/1997 začaly pod 
redakčním vedením paní učitelky Vlasty 
Kubrychtové vycházet Školní noviny, které 
se staly důležitým zdrojem informací zejmé-
na pro rodičovskou veřejnost. Po osmi letech 
kormidlo převzala paní učitelka Gabriela Šu-
ráňová, o grafi ckou úpravu se i nadále starala 
paní učitelka Jitka Pavlůsková. Za jejich pů-

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU A SOŠ
- 6. listtopaadu 2015 od 888.00 do 17.000 hoddin
- 7. listopaddu 20015 od 888.00 do 122.000 hoddin
Návštěěvy probběhnouu v obouu areáleech 
(na gymmnááziu ii SOŠ).
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sobení se noviny posunuly dál, díky vyspě-
lejší počítačové technice se zmodernizovaly
a vznikly nové rubriky.

A v tomto duchu a tradici se již sedmým
rokem snažíme pokračovat. Že se nám cel-
kem daří potvrzuje fakt, že jsme od roku 2011
každoročně oceňováni v krajském kole celo-
republikové soutěže Školní časopis roku stří-
davě prvním či druhým místem. Mezi stále
oblíbené a nejvíce čtené rubriky patří Žákov-
ské perličky, Z olympiád a soutěží, Sportovní
okénko, informace žákovského parlamentu,
články o setkání se slavnými osobnostmi či
rozhovory s úspěšnými žáky naší školy. Stá-
lé místo má Slovo úvodem, kterým noviny za-
hajuje vedení školy.

Třikrát ročně již podvacáté se snažíme ve-
řejnost, rodiče, ale také žáky a zaměstnan-
ce školy informovat o aktivitách, novinkách,
úspěších a plánech školy, a tak doufáme, že
nám i nadále zachováte svoji přízeň.

Mgr. Adriana Maňasová, redaktorka ŠN

Prrvní dny u ppprvňáčkků 

Může být pro rodiče a jejich děti vzácnější
chvíle než první školní den? Okamžiky napě-
tí, nervozity, obav i radosti – vše jakoby v jed-
nom ranci prožívalo našich 43 nových prv-
ňáčků. První školní měsíc už mají za sebou
a postupně si osvojují roli školáka. A daří se
jim to výborně. 

Zatím jsou stále natěšení, do třídy přímo
utíkají a dychtí po učení. Osvojili si zasedací
pořádek a přípravu pomůcek na lavici. Pocho-
pili systém výuky i uvolnění o přestávkách.
Zvládli počítání do pěti, v přípravných cvicích
uvolňovali ruce ke psaní, namotávali klubíč-
ka, modelovali ovoce atd. Nebáli se vyprávět 
i dramatizovat před ostatními spolužáky po-
hádku a teď už je čekají první písmenka. To
se teprve budou cítit jako opravdoví školáci.
Tak ať jim to nadšení a touha po vědění vy-
drží.  Mgr. Darja Konečná

Vyydařřený ozzzdravnýý poobytt páťákkůůů

Stalo se již tradicí, že naši páťáci začína-
jí nový školní rok tak trochu jinak – ozdrav-
ným pobytem. Ten letošní si v září skvěle uži-
li na horské chatě Karolinka v Bzové.

Beskydy nás letos vítaly sluníčkem, a tak
vrchol Soláně s dřevěnými sochami, valaš-
skou zvonicí, chatou Čarták a nezapomenu-
telným výhledem na krásnou krajinu byl úžas-
ný. Pěkné počasí nám dovolilo trávit většinu
času na čerstvém vzduchu a síly jsme si obno-
vovali vynikající stravou, kterou pro nás při-
pravoval personál chaty Karolinka.

Během tří dnů žáci soutěžili v netradiční
olympiádě, v přírodovědné soutěži, ve vybí-
jené a taky v dodržování pořádku na poko-

jích. Oba společenské večery dopadly na vý-
bornou. Postupně všichni páťáci zjistili, že
jim vůbec nechyběla televize, počítač, ba do-
konce i bez mobilu se to dalo klidně vydržet!
Nejdůležitější je přece mít kolem sebe dobré
kamarády a nenudit se.

Všem páťákům přejeme, aby jim načerpa-
ná energie z vydařeného ozdravného pobytu
v krásné přírodě vydržela co nejdéle.

PaedDr. Bronislava Králíková

Boohattý sporrtttovní prrogrramm 

Pro mnoho žáků ZŠ Slavičín-Vlára je sport 
nedílnou součástí školního života. V letoš-
ním roce jsme díky jejich zájmu navýšili po-
čet skupin nepovinného předmětu Sportovní
hry. Přihlásilo se 120 sportovců všech věko-
vých kategorií, kteří budou dobrovolně trávit 
svůj volný čas u míčových her a jiných spor-
tovních aktivit.

Již 18. rokem se úspěšně zapojujeme do ob-
lastní soutěže Valašské sportovní ligy, která
probíhá mezi osmi základními školami z blíz-
kého okolí. Pro tento rok jsme se stali hlavní-
mi organizátory. Žáci se mohou těšit na zápo-
lení ve vybíjené, přespolním běhu, plavání,
fl orbale, fotbale, lyžování, volejbale, basket-
bale, atletice a fotbalovém turnaji McDo-
nalďs Cup.

Vedle chlapeckého fotbalového týmu se
zapojily do tréninkového procesu také dívky,
které se zúčastní i letos turnaje Coca-Cola
Cup, kde je hlavním patronem bývalý hráč
reprezentace České republiky, Sparty Pra-
ha, Borussie Dortmund a Monaca, Jan Koller.

Startujeme také spolupráci s DDM Bru-
mov-Bylnice, kde proběhne nohejbalový
a velikonoční fl orbalový turnaj. Těšíme
se na pokračování mezinárodních turna-
jů a soutěží v Nové Dubnici na Slovensku,
stejně jako na nabitý program Centra spor-
tu při naší škole.

A jaké budou naše sportovní výsledky?
O tom vás budeme průběžně informovat.

Ing. David Ptáček

„BBabíí léto““ vve školní ddružžině

S babím létem se vrátila škola a s ní také
aktivity školní družiny a klubu. Naplno se
rozjely činnosti v jednotlivých odděleních,
prvňáčci se seznámili s novým prostředím,
zájmové kroužky se plní zájemci z řad žáků
a připravují se zajímavé akce na dobu nej-
bližší i celoroční.

Školní družina bude i v letošním školním 
roce organizovat poutavé akce pro děti i ve-
řejnost, spolupracovat s regionálními institu-
cemi a nadšenými jednotlivci. Už nyní se těší-
me na mezidružinovou pouť, tradiční draki-
ádu, orientační závod v lese, podzimní mód-
ní přehlídku, Zlínského vorvaně či nocová-
ní v družině. Na své si přijdou i žáci, kteří 
mají rádi tvořivé dílny. Oslavíme tak svátek
Halloween výrobou zdobených dýní a nově
nás čeká i „Ovocný den“. Letos podruhé přije-
de na školní zahradu v doprovodu dětí i rodi-
čů svatý Martin na koni. Zapojíme se do akti-
vit Ekoškoly sběrem kaštanů a starého papíru.

Pravidelné zájmové kroužky – dramatický, 
výtvarný, roztleskávačky, Slavičánek, míčové 
hry a tvořivé ruce se v září rozjely naplno.

Nabídka akcí školní družiny nejen v „ba-
bím létě“ je pestrá a určitě si vybere každý.
Na všechny její programy jste srdečně zváni. 

Bc. Martina Ptáčková

MŠ Vlára
Zaahájení škkooolního rrokuu 20015/200016 

Letošní školní rok jsme zahájili s plnou ka-
pacitou školy (MŠ Vlára 66 dětí, MŠ Nevšová 
28 dětí). 

V letních měsících jsme se snažili, aby se 
dětem ve školce i letos líbilo, proto pro ně bylo 
připraveno několik změn a novinek. V červnu 
2015 proběhlo slavnostní otevření školní za-
hrady v přírodním stylu v MŠ Nevšová. Děti 
se tak mohou těšit z nové houpačky, pískoviš-
tě, různých balančních prvků, ohniště či do-
mečku v koruně stromu. Kromě zábavného 
vyžití však zahrada nabízí i vzdělávací mož-
nosti. Děti s pedagogickým personálem tak 
mají k dispozici prostornou venkovní učebnu, 
meteostanici nebo záhonky, které jistě budou 
na jaře obsypány sladkým ovocem a zdravou 
zeleninou, které si děti za pomoci paní učite-
lek samy vypěstují. Interiér MŠ Nevšová se 
také nesl v duchu oprav, a to konkrétně v re-
konstrukci dětské umývárny i sociálních zaří-
zení, přípravné kuchyňky, dětské šatny i šatny 
pro pedagogický personál.

V MŠ Vlára jsme zase změnili stávající roz-
ložení tříd. Třídu Slůňat (heterogenní složení 
dětí věkově starších) jsme přesunuli do pravé 
části budovy s novým názvem Sovičky a tří-
du s původním názvem Sluníčka (heterogen-
ní složení dětí věkově mladších) jsme přesu-
nuli do levé části budovy s novým názvem Be-

Ozdravný pobyt
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gopedická třída, jejíž stávající název Mluvičigopedická třída jejíž stávající název Mluviči
jsme pozměnili na Pusinky.

Menší změny zaznamenala i budova MŠ
Vlára, kde byla vyměněna podlaha ve spojo-
vací chodbě a opatřena ohromnou skříňovou
sestavou na didaktické pomůcky a různé vzdě-
lávací materiály. Ač nedošlo k velkým a zásad-
ním stavebním změnám, i tyto úpravy vnesly
do naší práce nový vítr a my se tak všichni mů-
žeme těšit, co přinese tento školní rok. Už teď
víme, že i děti z MŠ Vlára se zanedlouho budou
radovat z nové školní zahrady, taktéž v přírod-
ním stylu. Zde kromě zábavných akcentů bu-
dou i environmentální prvky, díky kterým dě-
tem opět přiblížíme vztah k živé i neživé příro-
dě, o což se v této přetechnizované době snaží-
me čím dál víc. Mimo jiné i tím, že jsme si poří-
dili do školky čtyřlístek afrických šneků Acha-
tina reticulata, o které se s dětmi s nadšením
staráme a také tím, že naše mateřská škola je
od minulého školního roku registrována v síti
mateřských škol se zvýšeným zájmem o envi-
ronmentální (ekologickou) výchovu s názvem
Mrkvička. Díky této spolupráci dostáváme vzá-
jemnou výměnu zkušeností či spoustu meto-
dických a informačních materiálů.

Co se týká dalších vzdělávacích aktivit 
v naší škole, již druhým rokem u nás probíhá
výuka anglického jazyka Wattsenglish s exter-
ním lektorem, která se těší čím dál větší oblibě
jak u rodičů, tak u dětí. Kromě těchto dlouho-
dobějších programů se v tomto školním roce
budeme účastnit rozsvícení vánočních stro-
mů ve Slavičíně i v Nevšové, pro příbuzné si
připravíme vystoupení na vánoční besídku,
poté si zařádíme na školkovém karnevale, za-
čarujeme na čarodějnickém dnu, popřejeme
maminkám i tatínkům k svátku, pro veřejnost 
máme připraveny dny otevřených dveří, získá-
me zážitky na školním výletě, oslavíme dětský
den, rozloučíme se s odcházejícími předškolá-
ky a nově také zažijeme dobrodružství v podo-
bě noční školky se stezkou odvahy. Čeká nás
toho opravdu hodně a my jsme dokonale při-
praveni a už se nemůžeme dočkat.

Tímto bych jménem dětí i jménem svým
vyjádřila obrovské díky těm, kteří se podíle-
li, podílí a nadále i podílet budou na rozzá-
řených očích a spokojených úsměvech na-
šich dětí. Pro ně jsme tady, pro ně to vše dě-
láme, takže díky.

Za MŠ Slavičín-Vlára
Mgr. Žaneta Spurná, ředitelka školy

Dnny otevřennýýých dveeří vv MŠŠ Slaviičččín-Vlárra

Srdečně Vás a Vaše děti zveme na Dny ote-
vřených dveří. Přijďte si prohlédnout prosto-
ry naší školy, seznámit se s novými kamará-
dy a zaměstnanci.
Vždy v úterý od 14.00 do 16.00 hodin.
Těší se na Vás kolektiv MŠ Slavičín-Vlára.
Termíny:
13. října 2015
10. listopadu 2015
12. ledna 2016
 16. února 2016
 15. března 2016
 19. dubna 2016

Vzdělávacího střediska
Informace

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači – 20 hodin – 500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 700 Kč
 Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní rok
3 000 Kč (půl roku 1 500 Kč)
Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok
3 000 Kč (půl roku 1 500 Kč)
 Kurz první pomoci – cena podle počtu osob

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.
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.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme
pomocí různých kreativních technik. Bližší 
informace Vám poskytne lektorka, paní Eva 
Bartošová, na tel. čísle: 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile
– první podlaží.
Plán aktivit na říjen: patchwork – šití přes
papír. 
Připravujeme pro Vás:
Benefi ční divadelní představení „JO, NENÍ
TO JEDNODUCHÉ” – 29. října 2015
Angličtina pro děti „Trpaslík“

DDM Slavičín
Když se řekne září, pro děti tento měsíc

znamená začátek nového školního roku, ale
pro nás dospělé je to měsíc, se kterým poma-
lu přichází podzim.

Pro domy dětí je tento čas prostorem, kdy
je třeba defi nitivně uzavřít dveře za letními
aktivitami a začít se chystat na nový školní
rok, který bývá zahájen říjnem.

Coo se dělo uu nás v DDDMM v září?

Věnovali jsme se přípravám na nový škol-
ní rok, čímž mám na mysli především kon-
krétní oblasti pravidelné činnosti, jako jsou
zájmové kroužky, popř. kurzy. Myslíme si, že
si v nabídce může většina těch, jimž je pře-
devším určena, tj. dětem školního věku, na-
jít své. Nabídka je určena širokému věkové-
mu spektru našich klientů, předškoláky po-
čínaje, dospělými konče. 
 Dny 7. – 12. září 2015 patřily mj. celore-
publikově vyhlášené humanitární akci „V září

světlušky září“. Akce nabízí možnost pomo-
ci těm, kteří mají problém se zrakem – slabo-
zrakým a nevidomým. A tak se 10. září 2015 
rozběhly po Slavičíně naše světlušky. DDM je 
sice hl. pořadatelem této akce v našem městě, 
ale na této akci participují pravidelně i další 
školská zařízení, konkrétně ZŠ Slavičín-Vlá-
ra, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín a SOŠ 
ve Slavičíně. Nejen světluškám, ale i výše uve-
deným šk. zařízením patří upřímné poděko-
vání za to, že se akce zdařila. Ještě tentýž den 
odpoledne se sešly světlušky v DDM. Všichni 
dohromady jsme rozpečetili pokladničky, za-
čali společně počítat a došli k závěru, že jsme
vybrali 12 897 Kč. Velký dík patří samozřej-
mě těm, kteří se zasloužili o to, aby byla tato 
fi nanční částka takto vysoká.
V sobotu 12. září 2015 se DDM zapojil 
do akce „Pohádkový les“, kdy se lesopark pro-
měnil v pohádkovou říši, kde na děti čekaly 
kouzelné pohádkové bytosti. Počasí nám přálo 
a my jsme si užili krásné sobotní odpoledne.
Ve dnech 25. – 26. září 2015 jsme si spo-
lu s dětmi prožili již XII. ročník Pohádkiády,
akce, kterou jsme již tradičně připravovali 
a realizovali ve spolupráci s městskou kni-
hovnou. Snad se směsice her a soutěží, ale 
i cen líbila těm, kteří se této akce zúčastnili.

Rodiče bychom rádi upozornili, že v na-
šem zařízení zůstala po uplynulém školním 
roku spousta zapomenutých svršků, které „če-
kají“ na své majitele. 

Na všechny naše klienty v námi nabíze-
ných aktivitách ve školním roce 2015/2016 
se moc těšíme.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Ottevírráme kkkuurz orieentáálníích tancůů

DDM Slavičín otevírá v tomto školním
roce nový kurz Orientálních tanců pro mlá-
dež a dospělé. Kurz je určen pro dívky a ženy 
od 14 do 100 let. Bude zde probíhat výuka 
od základních prvků orientálního tance až
po jednoduché sestavy, proto je kurz vhod-
ný pro začátečníky. Kurz bude probíhat kaž-
dý pátek od 19.00 do 20.00 hodin v DDM Sla-
vičín. První hodina bude 2. září 2015.

v Maďarsku a na Slovensku

Slavičínský stolní tenis 

V termálních lázních Harkány se usku-
tečnil 11. ročník turnaje ve stolním tenisu 
pod názve JOOLA CUP. Turnaje se zúčastni-
lo 201 hráčů z 8 států, nejvíce bylo domácích 
hráčů, potom 30 Němců a stejný počet Slová-
ků, z Česka nás přijelo 7. Pořadatelé museli
pro malou herní kapacitu (hrálo se na 16 sto-
lech) omezit počet přihlášek. Turnaj je 3den-
ní a soutěžilo se v jednotlivcích, čtyřhrách 
a v soutěži družstev po 10 letech.

V pátek se hrály čtyřhry a z výsledku jsme 
velmi zklamaní, protože náš hráč Jaroslav Ku-
čera patřil s partnerem k favoritům. Spolu-
hráč J. Kučery Ján Jančo z Vráblů absolutně 
nezvládl roli favorita, dopouštěl se řady ne-
vynucených chyb a tím přišel pár o postup
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do semifi nále (podlehli průměrné domácí
dvojici 3 – 2).

Vše si však Jaroslav Kučera vynahradil
v sobotu, v soutěži jednotlivců, kde soutě-
žilo 62 hráčů. Po výhře ve skupině postup-
ně porazil všechny soupeře (celkem 8 zápa-
sů) a i když ve fi nále prohrával s maďarskou
jedničkou v této kategorii Tiborem Sándo-
rem z Malévu Budapest 2 – 0, dokázal utká-
ní otočit a vyhrál 3 – 2. Odměnou byla neje-
nom zlatá medaile a krásný pohár, ale hod-
notný věcný dar od fi rmy JOOLA.

V neděli se hrála soutěž družstev, která se
hrála od začátku vyřazovacím způsobem, dvě
kategorie šedesátníků byly spojené, takže se
hrálo 60 – 69 let. Také tady si dělal náš hráč
Jaroslav Kučera naděje na dobré umístnění.
Těžce se probojoval se stejným spoluhráčem
jako v deblu až do semifi nále a tam bohužel
podlehli dvojici šedesátníků a ligových sloven-
ských hráčů Tiso, Láni 3 – 1, když jediný bod
uhráli paradoxně ve čtyřhře. Kdyby šli dru-
hou stranou pavouka, byli by o stupínek lep-
ší, ale i tak je to dobré umístnění.

Celý turnaj se hrál v těžkých podmínkách,
v hale bylo ohromné vedro, ale horší bylo, že
domácí pořadatelé se snažili protlačit své hrá-
če na stupně vítězů a cizince nasazovali i přes
lepší výkonnost na sebe už v prvních kolech.
Ale i přes tyto nedostatky se určitě zúčastní-
me dalšího ročníku. Harkány je totiž malé
a krásné lázeňské městečko, termální kou-
paliště s různě teplou vodou je fantastické.

Letní turnajovou sezonu zakončil Jaroslav
Kučera účastí na mezinárodním turnaji v Mar-
tině, který se konal na počest 71. výročí SNP.
Turnaje se zúčastnilo 141 hráčů z Polska, Čes-
ka, Maďarska a Slovenska. V kategorii Jarosla-
va Kučery soutěžilo 31 hráčů a to je pro tur-
naje na Slovensku rekord. Ve skupině postup-
ně porazil Poláka Runkella, Slováky Gregora
a Vítka z Popradu 3 – 0. V osmifi nále vyhrál
s Hederou z Partyzánského 3 – 0, ve čtvrtfi -
nále porazil Melka z Martina rovněž 3 – 0.

V semifi nále měl J. Kučera za soupeře Ra-
slavského z Košic a vyhrál 3 – 0. Ve fi nále se
utkal se svým spoluhráčem z turnaje v Har-
kány Jančem z Vráblů. Vyhrál 3 – 0, ale výsle-
dek neodpovídal průběhu hry. V prvním a tře-
tím setu odvrátil celkem 6 setbolů soupeře.

Letošní letní sezona byla pro Jaroslava Ku-
čeru velice úspěšná, zúčastnil se 4 zahranič-
ních turnajů a vybojoval 5 umístění na stup-
ních vítězů.  Výbor stolního tenisu

tenisu ve Slavičíně

44. ročník turnaje ve stolním 

Turnaje se zúčastnilo necelých 50 hrá-
čů a to bylo pro pořadatele veliké zklamání.
Pozitivem je, že většina zúčastněných byla
do 20 let, vítězové hlavní kategorie měli ne-
celých 18 let.
VÝSLEDKY:
Družstva – 20. ročník Memoriálu Fran-
ty Trlla
1. Robert Valúch, Alexander Valúch
2. Jakub Ševec, Mikuláš Ševec

3. Michal Gieci, Lenka Marousková
4. Michal Škuril, Martin Karal 
Jednotlivci – 7. ročník Memoriálu Oldy Ko-
záčka
l. Alexander Valúch – TTC Reinbach NSR
2. Jakub Ševec – Kysucké Nové Město
3. Michal Škuril – Metalfi n Galanta
4. Ján Tutura – Kovo Stránské
Veteráni – 13. ročník Memoriálu Milana
Maryáše
1. Bohumil Tiso – TZO Bytča
2. Robert Valúch – Kysucké Nové Mesto

3. Kamil Krček – Baník Příbor
4. Svatopluk Maděrka – SK Přerov
Divize
1. Martin Karal – Sokol Kostelec
2. Jaromír Svoboda – Oltec Brno
3. Adam Závada – Orel Zlín
4. Josef Plšek – TJ Chropyně

Pořadatelé turnaje děkují závodníkům 
za účast a předvedené hodnotné výkony 
a sponzorům za pomoc při zajišťování cen 
pro vítěze jednotlivých soutěžních kategorií.

SK Slavičín, oddíl stolní tenis

Ve dnech 22. a 23. srpna 2015 proběhl
ve slavičínské sportovní hale již 7. ročník me-
zinárodního turnaje žen ve fl orbale. Za účas-
ti 9 týmů se odehrálo celkem 36 utkání sys-
témem každý s každým. Ani jedenkrát ne-
zaváhal tým ze slovenské Spišské Nové Vsi
a obhájil loňské prvenství. Na 2. místě skon-
čilo největší překvapení turnaje – družstvo
ze Vsetína složené pouze z juniorek a bronz
brala Olomouc. Další pořadí jednotlivých
týmů – Pruské, Slavičín, Nemšová, Uher-
ský Brod, Havířov a Hluk. Turnaj byl oprav-
du velmi vyrovnaný. O pořadí na konečném
3. až 5. místě se totiž rozhodovalo až v po-
sledním zápase mezi Pruským a Vsetínem.
Díky brance v předposlední vteřině utká-
ní zvítězil Vsetín a o pořadí na dalších mís-
tech rozhodovalo nakonec až celkové skóre.
Nejlepší hráčkou byla vyhodnocena Klára
Grossová ze Spišské Nové Vsi, nejlepší bran-
kářkou byla oceněna Kateřina Šimková ze
Vsetína. SK Snipers Slavičín skončil stejně
jako vloni na 5. místě, ale sestava se omlazu-
je, celý turnaj odchytala Aneta Machů (nar.
2001) a odehrála Adéla Hlaďová (nar. 2003).

Již 7. ročník turnaje žen ve fl orbale je minulostí

Internacionálové FC TVD uhráli ve slovenské Nové Dubnici remízu

Holky předváděly výborný fl orbal, ale neda-
ly branky ani z těch nejvyloženějších šancí 
a to je stálo ještě lepší umístění. Jejich vý-
kony však byly velkým příslibem před nad-
cházející sezonou ve II. lize.
Sestava Snipers Slavičín: 
Aneta Machů, Alena Vojtásková, Simona Voj-
tásková, Eliška Štěpančíková, Kristýna Od-
leváková, Pavla Manová, Bára Jelínková, Ni-
kola Maružánová, Gábina Sommerová, Eliš-
ka Čížová, Renata Výletová, Adéla Hlaďová 
a Katka Koníčková.

Výsledky turnaje:
Slavičín: Pruské 1:1, Uh. Brod 3:0, Nemšo-
vá 1:1, Olomouc 2:2, Sp. N. Ves 0:3, Havířov 
4:1, Hluk 3:0 a Vsetín 0:2 
Uh. Brod: Pruské 1:6, Nemšová 0:0, Olomouc 
0:4, Sp. N. Ves 0:8, Havířov 1:0, Hluk 2:1, 
Vsetín 1:4 
Vsetín: Pruské 3:2, Nemšová 4:3, Olomouc 
2:0, Sp. N. Ves 1:4, Havířov 5:1, Hluk 8:0 
Hluk: Pruské 0:7, Nemšová 1:4, Olomouc 0:4, 
Sp. N. Ves 0:7, Havířov 2:2 

Ruda Novotný

V pátek 28. srpna 2015 se na krásném
pažitu ve slovenské Nové Dubnici nad
Váhom odehrálo tradiční utkání fotba-
lových Internacionálů družebních měst 
mezi domácím MFK Nová Dubnica a FC
TVD Slavičín. Slováci postavili do utkání
velmi omlazenou sestavu, ve které hrál
prim bývalý ligový fotbalista Dubnice a také
futsalový reprezentant Jano Švikruha.
Ten také po patnácti minutách načapal
brankáře Ocelíka na hruškách a přeloboval
ho z půlky hřiště. Slavičané představili

na Slovensku pozměněnou sestavu, ve které 
chybělo několik mladších hráčů, ale starší 
hráči je plně nahradili. Vyrovnání přišlo 
ve 20. minutě po spolupráci Roman Hlavička 
– Miky Both. Slovákům se přeci jen do půle 
podařilo dát druhou branku a do šaten odchá-
zeli s jednobrankovým vedením.

Do druhé půli poslali Slavičané čerstvé 
síly a zahrál si za ně i bývalý hráč Slavičína 
v 80. letech Stano Gejdoš z Levoče, který 
vojákoval v Bohuslavicích nad Vláří. Slo-
venský celek šel do dvoubrankového ve-
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výtečný Ocelík. Valaši však vsítili znovuvýtečný Ocelík Valaši však vsítili znovu
Milanem Bothem kontaktní branku a snažili
se o vyrovnání. To se podařilo pár minut 
před koncem Petru Abrahámovi, který
stanovil celkové skóre na 3:3. Slavičané
zaslouží obrovskou pochvalu za bojovnost,
kdy šedesátníci v úmorném vedru vydrželi
se silami a konečná remíza s vynikajícím
soupeřem je velmi cenná. Odveta se bude
hrát v říjnu tohoto roku ve Slavičíně,
pravděpodobně v Hrádku na umělce.

Internacionálové MFK Nová Dubnica vs
Internacionálové FC TVD Slavičín 3:3 (2:1)

Branky: Both 2 a Abrahám
Sestava FC TVD: Ocelík – Heinik, Šándor, 

Málek, Adámek M. – Argaláš, Bartoš, Both,
Abrahám – Hlavička, Smolek – střídali: Di-
vila, Gejdoš, Fryzelka, Majc, Valenta

Trenér: Petr Koseček
Vedoucí: Milan Ptáček st.

Petr Koseček

Kuželkářský klub Slavičín 

Infformmace:

 V týdnu od 31. srpna do 4. září 2015 pro-
běhl na naší kuželně turnaj tandemů v ka-
tegoriích registrovaných hráčů, neregistro-
vaných hráčů a nově v kategorii žen. Cel-
kem se přihlásilo 13 registrovaných, 16 ne-
registrovaných dvojic a dvě dvojice žen. Ka-
tegorii registrovaných hráčů vyhrála dvoji-
ce Rostislav Gorecký, Filip Lekeš výkonem
912 poražených kuželek, kategorii neregis-
trovaných hráčů vyhrála výkonem 845 po-
ražených kuželek dvojice Rudolf Fojtík, Mi-
lan Chovančík. V kategorii žen se na prvním
místě umístila dvojice Marcela Kramářová,
Jitka Švehláková výkonem 508 poražených
kuželek. Tento turnaj získal mezi kuželká-
ři velkou oblibu, a tak se již nyní můžete tě-
šit na další, který proběhne v květnu 2016
po ukončení amatérské kuželkářské soutě-
že CAMOLIGA 2015.

Dne 7. září 2015 byl zahájen 22. ročník
CAMOLIGY – amatérské soutěže v kužel-
kách za účasti 17 družstev. Přijďte povzbu-
dit jednotlivé týmy, hrací dny jsou pondělí,
středa a pátek v 18.00 hodin a 20.00 hodin.
 Pronájem zrekonstruované kuželny –
1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupiny i jed-
notlivce, informace na telefonu: 604 715 537
– Pavel Sláma.
Nabízíme fi rmám možnost své prezenta-
ce v prostorách kuželny, informace na tele-
fonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

Doomácí zápaaasy v říjjnu 20115:

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Bojkovice Krons 
A, sobota 10. října 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons 
A, sobota 17. října 2015, 9.00 hodin
KK CAMO Slavičín A – Sport centrum Byl-
nice A, sobota 17. října 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín B, sobota 
24. října 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – TJ Sokol Machová 
B, sobota 31. října 2015, 16.30 hodin

Naše „A“ družstvo hrálo v uplynulém
ročníku soutěž Krajský přebor. Umístilo se 
na třetím místě s počtem bodů 29. První Kro-
měříž a druhé Otrokovice měly stejný počet 
29 bodů, takže o vítězi Krajského přeboru 
rozhodovaly pomocné body.

Nejlepšími hráči z našeho „A“ družstva
v této soutěži byli:
- 8. místo Pavel Sláma – průměr 430
- 10. místo Bronislav Fojtík – průměr 429
- 27. místo Tomáš Juřík ml. – průměr 416

Přejeme našim borcům, aby v nastávají-
cím novém ročníku 2015/2016 vybojovali 
postup do divize.

Naše „B“ družstvo hrálo nejnižší Kraj-
skou soutěž. Umístilo se na prvním místě 
s počtem bodů 29. „B“ družstvo si vybojovalo 
postup do Krajského přeboru! Gratulujeme!!!

Uznání si zaslouží naše „B“ družstvo
mimo jiné i z toho důvodu, že to jsou noví 
členové KKS, kteří dříve nehráli žádnou 
soutěž! Kromě Ondry Fojtíka a vedoucího 
družstva Petra Trefi la neměli zkušenosti 
z žádné profi  soutěže a hned napoprvé svo-
ji soutěž vyhráli!

Nejlepšími hráči z našeho „B“ družstva
v této soutěži byli:
- 5. místo Erik Jadavan – průměr 408

- 10. místo Ondřej Fojtík – průměr 405
- 15. místo Martin Číž – průměr 399

V soutěžním ročníku 2015/2016 budou 
tedy oba naše týmy hrát stejnou soutěž Kraj-
ský přebor. www.kkslavicin.cz

2015 mezi námi
MISS Sympatie Hasička 

Právě nyní – v měsících září a říjen – vr-
cholí fi nále prestižní soutěže krásy MISS Sym-
patie Hasička Československa 2015. Jedineč-
ný úspěch se dostavil i do našeho města, a to
ve sboru dobrovolných hasičů v Nevšové.

V úspěch naší krásky Magdy Sudkové 
jsme mohli dopředu jen doufat, ale to jsme 
ještě netušili, s jakou lehkostí se můžeme do-
stat do fi nále. Magda díky svému půvabnému 
vzhledu a vystupování postoupila až do nej-
užšího kruhu fi nalistek a nyní bojuje ve fi ná-
le s dalšími sedmi kráskami. Které z těchto 
fi nalistek připadne titul MISS Hasička 2015 
je dnes už jen na nás všech – díky hlasová-
ní můžeme Magdě pomoci. Právě proto si 
Vás dovolujeme oslovit s prosbou o podpo-
ru a hlasování pro naši fi nalistku č. 6. Hla-
sovat se dá hned několika způsoby. Buďto 
zasláním SMS na číslo 720 001 073 ve tva-
ru MISS (mezera) 6. Cena SMS je dle tarifu 
vašeho operátora, anebo můžete hlasovat 
na stránkách www.misshasicka.cz, kde si 
také můžete prohlédnout všechny fi nalist-
ky a dovědět se víc o Magdě. Podpořte naši 
fi nalistku a ukažme tak, že i v našem kraji 
jsou krásné ženy!

S poděkováním SDH Nevšová
foto: Jan Tůma

Tandemy – registrovaní hráči

Tandemy – ženy
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V Z P O M Í N Á M E

V měsícii říjnu 2015
vzpomenneme 20 let 

od dobby, kdy nnás navždy opustil 
náš tttatíínek, dědeeček a pradědeček, 

pan Rudolf SALVET
ze Slavičína. 

SSS lásskou a úcctou vzpomínají 
a za tichouu vzppomínku 
děkujíujj  děti t s rs odinama i. .

DneDneDne 20 20 20. ř. ř. íjníjna 2a 2a 2015 
vzpvzpvzpomeomeomenemnemneme 3e 30. 0. výrvýrvýročíočíčío  

úmrúmrúmrtítítí panpanpana a a StaStaStanisnisn lavlavva Va Va VACUACUACUULÍNLÍNL AA
ýýý

a da da dne nene 7. 77. srpsrpna ana 2012012015 55 
tomtomomu bbbyylyyly 3 3 rokrokroky, y, y, 

cooo násnásnás na na navvždvždy oy oopuspuspustilltiltila 
paaaní Ludmilililaa Va VACUACUCULÍNLÍNLÍNOOVÁOVÁOV

yy pp
. .

SS  lássks ou a úa úa úcctoctou vu vvzpozpozpomínmmínnajíají 
a zza tichouu vzpomínkuuu 
děěěkují dětti s rodinami.

Dne 9. října 2015 
uplyne 5 let pplných smutku, 

kdy nás naavždy opustil 
náš milovanný syn, manžel,
tatínek, braatr a dědeček,

ppan František KOOZUBÍK z Petrůvky
a dne 21. pprosince 2015

vzpomeneme jeho nedožitých 
60. naarozenin.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Děkujeme.

S láskou vzpommíná celá rodina. 

Dne 14. října 2015 
vzpomenemme 13. smutné 

výročí úúmrtí paní 
Hedvikyy PEŠKOVÉ

ý p

a 15. října 20115 vzpomeneme 
19. smutnéé výročí úmrtí 

paní Hedvikyy HRBÁČKOVÉ
ý

.
S láskou a úcctou vzpomínají 

manžel, dceery s rodinami
a rodina Hrbáčkova. 

DDne 113. října 2015 uplyne 18 let, kdyy 
náss navždy opustila naše dcera 

BBlankka DORUŠKOVÁ
y pp

 ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku

dděkují rodiče, sestra Renata 
aa sestra Jarmila s rodinou. 

DneD e 27. října 2015 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana 

SStaStanisni lava ŠTEFANÍKA
ý pý

 ze Šanova. 
p

SS láskou a úctou vzpomínají 
aa za za tichou vzpomínku děkují 

mamananželka, dcery a syn s rodinami. 

Dnnee 23. října 2015 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana 

Jiiřřího PFEIFERA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

aa zza tichou vzpomínku děkují aa zza tichou vzpomínku děkují
manželka a děti. 

Dne 28. října 2015
uuplyne 5 let od úmrtí naší
drahé maminky, babičky,

paaní LLudmily FOJTÍKOVÉ
yy

 z Nevšovéé. 
S láskou vzpomínají 

ssynové Jaroslav, František
a Aleš s rodinami. 

Dne 25. října 2015
uplyne 1 rok od úmrtí 

paanaa VVladislava PETRÁŠE
p y

 z Nevšové. 
Za tichou vzpomínku

dděkují manželka Jaroslava,
syynoovvé Milan a Vladislav s rodinamii. 

Dne 12. října 22015 D
eme 10. výročí úmrtí panívzpomeene
y VÍTKOVÉFilomeeny

ýýp
 zze Slavičína.

a úctou vzpoomínají děti, S láskoou 
a, pravnoučaata a rodina.vnouččata

Dne 7. října 22015 D
e 15 let od úmmrtí pana uplyyne
 KOVAŘÍKAMiloslaava

p yy
 ze Slavičína. 

u vzpomínámme a nikdy S láskkou
meneme. Mannželka a dětinezapoom

s rodinamii. 

Dne 20. října 22015 D
meneme 1. výrročí úmrtívzpoom
a paana Rudolfa VÁÁGNERA

ýý

z Rudimova. 
ou a úctou vzzpomínají S lássko

a za tichou vzpoomínku a za
děěkují manželka,, synové 

a dcera s rodinnami.

Dne 23. září 20015 by
se dožila 80 lett paní 

Ludmmila PETRŮ ze Slavičína. 
S lásskou a úctou vzzpomínají 

a za ttichou vzpomínnku děkují 
mannžel a dcery s rrodinami. 

Dne 55. října 2015 vzppomeneme 
1. výročí úmrtí pana KKarla FOJTŮ

pp

ze Slavičína. 
S lááskou, úctou a vvděčností 

vvzpomínají mannželka, 
dccery a syn s roddinami.

Pan Ing. Antonín NOVÁKK nás již 
navěky opuustil. Od jeho smrrti uplyne 

1 rok dnne 21. října 2015. Ale on
zůstává navždy zapsán v našich 

srdcích. 
Ve vzpomínkách na něj zzůstává 
manželkka Hedvika, syn Jaaroslav 
a dceraa Miroslava s rodiinami.

Dne 25. října 2015 vzpommeneme
10. smuutné výročí úmrtíí pana 

Františkaa DANIŠKY
ý

 ze Slavičína. a.a.a.a. Y
S láskouu a úctou vzpomínnají děti

s rodinami.

Dne 9. řííjna 2015 tomu buude rok,
co nás naavždy opustila našše drahá 

maminka, paní Marie SMOOLÍKOVÁ
p

z Bohuslavic. z Bohuslavic
S láskou a úctou vzpomínnají děti

s rodinami.

Dne 30. října 2015 uplynee 20 let, 
kdy nás navždy opusttila

paní Božena SALVETOVVÁ
y y p

 ze 
Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkuují dcery 
a celá rodina.

Dne 23. října 2015 
vzpomeneme 2. výročí úúmrtí

pana Bohumila HÝBLLA
ý

.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery s rodinnami

a ostatní příbuzní. 
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Společenská kronika
NAROZENÍ – SRPEN
Václav a Karolína Halodovi – syn Michal
Tomáš Münster a Martina Novosadová – syn
Sebastian
Josef a Jana Šuráňovi – dcera Kristýna
Kamil Staník a Kristýna Ptáčková – dcera
Karolína
Tomáš a Marie Dufkovi – syn Vojtěch
Martin Slovák a Michaela Daňková – syn Eliáš
Antonín Šaray a Jana Maliňáková – dcera
Vanessa
Jaroslav a Jolana Manovi – syn Mikoláš

SŇATKY – SRPEN
Petr Nožička a Zuzana Cesarová
Petr Remeš a Monika Hnaníčková
Oldřich Frajt a Pavla Vernerová
Kamil Kozubík a Petra Uliánová
Patrik Pazdera a Diana Ivanišová

ÚMRTÍ
 1. 8. 2015 Marie Koutná, 86 let, Slavičín
2. 8. 2015 Marie Hořáková, 85 let, Slavičín
5. 8. 2015 Jarmila Salvetová, 86 let, Hrádek
8. 8. 2015 Štěpánka Dulíková, 61 let, Slavičín

10. 8. 2015 MVDr. Stanislav Dolenský, 56 let, HrádekDolenský, 56 let, Hrád
15. 8. 2015 Josef Viceník, 88 llet, Slavičín
18. 8. 2015 Alois Machovský, 65 let, Lipová
19. 8. 2015 Marie Pinerová, 888 let, Slavičín
29. 8. 2015 Rostislav Štefaníkk, 67 let, Šanov

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

Tábor při Chhaaritě

V termínu 27. – 31. července 2015
a 3. – 7. srpna 2015 zorganizovala Cha-
rita sv. Vojtěcha Slavičín již popáté
tradiční Tábor při Charitě s bohatým

zážitkovým programem pro děti od 6 do 12
let. Do obou turnusů se přihlásilo celkem
14 účastníků. Byl připraven pestrý zábavný
i poznávací program. Pod vedením pracovní-
ků Charity děti rozvíjely také své dovednosti
a schopnosti pomocí rozmanitých tvůrčích ak-
tivit, vytvářely zajímavé umělecké předměty.
Absolvovaly kreslení pravou hemisférou, ná-
vštěvu Městské knihovny Slavičín spojenou
s A-Z kvízem a diskotékou. Nechyběly ani ce-
lodenní výlety – prohlídka lázeňského areálu
a plavání v koupališti Duha v Luhačovicích,
jízda na koních ve stáji v Lipině, výlet do En-
vicentra pro krajinu ve Vysokém Poli, bow-
ling v Brumově-Bylnici spojený s osvěžením
na tamějším koupališti. Účastníci vyzkouše-
li také bazén ve Vlachovicích i ve Slavičíně. 

Závěrečný den tábora probíhal v prosto-
rách venkovního areálu Charity, kde byla při-
pravena zajímavá beseda s vojáky – příslušní-
ky Armády ČR ze 103. centra civilně vojenské
spolupráce a psychologických operací o jejich
poslání a potřebné nelehké práci v terénu.
Toto poutavé povídání vojáků bylo spojeno
s předvedením součástí jejich povinné výba-
vy, názornými ukázkami první pomoci včet-
ně praktického vyzkoušení všech zdravotnic-
kých pomůcek i jízdy vojenskými terénními
vozy a vojenským sanitním vozidlem. Děti se
zájmem sledovaly zajímavý výklad a mnohé
se aktivně zapojovaly při ukázkách zdravot-
nické pomoci jako fi guranti. Následoval spo-
lečný táborák s opékáním špekáčků a závě-
rečný ceremoniál, kdy obdrželi všichni malí
účastníci tábora upomínkové předměty s pa-
mětními diplomy.

V pestrém programu plném her nechyběla
možnost získání nových zajímavých poznat-
ků, zkušeností i dobrodružných zážitků. Proto
věříme, že budou děti i jejich vedoucí na tyto
společné prázdninové dny prožité na Tábo-
ře s Charitou opět rádi vzpomínat a těšit se
na příští ročník.

Charita sv. Vojtěcha vyjadřuje touto ces-

tou velké poděkování za uskutečnění závě-
rečného odpoledne příslušníkům Armády
ČR ze 103. centra civilně vojenské spoluprá-
ce a psychologických operací. Dále velmi dě-
kujeme za spolupráci zástupkyni Envicentra
pro krajinu Vysoké Pole paní Bc. Radce Brti-
šové, majitelce a provozovatelce Stáje Lipina
paní Ing. Lence Šomanové, ředitelce Městské
knihovny Slavičín paní Mgr. Gabriele Klabač-
kové, za kreslení pravou hemisférou děkuje-
me paní Blance Pazderové, pracovnici Chari-
ty sv. Vojtěcha Slavičín. Velké díky projevuje-
me rovněž všem ostatním našim příznivcům
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípra-
vě, organizaci a realizaci tábora.

Pooděkkováníí CCharityy sv.. Voojtěchaa 

 Charita sv. Vojtěcha Slavičín touto ces-
tou děkuje zástupcům města Slavičín za po-
skytnutí veřejné fi nanční podpory z rozpoč-
tu města v roce 2015. Město Slavičín fi nanč-
ně přispělo k provozu sociálních služeb, jež
jsou využívány občany Slavičína a jeho míst-
ních částí Hrádek na Vlárské dráze, Divnice
a Nevšová. Tato dotace přispěla k provozu Stře-
diska sociálních služeb pro seniory – Charitní
pečovatelské služby Slavičín a Střediska so-
ciálních služeb pro osoby se zdravotním po-
stižením – Denního centra Maják a Osobní
asistence Slavičín.

Zvláštní poděkování vyjadřuje Charita sv.
Vojtěcha za granty města Slavičín na své 3 díl-
čí projekty: „Pokračování v tradici“, kde uži-
vatelé Denního centra Maják prezentují své
výrobky, projekt „Canisterapie – pes terapeu-
tem“ umožňuje aplikaci léčebné metody, kte-
rá je u našich klientů velmi oblíbená, napo-
máhá rozvíjet motorickou činnost a podpo-
ruje uvolnění svalů. Třetí grant přispěl k po-
krytí nákladů na „Zahradní slavnost – 15 let 
Charity sv. Vojtěcha Slavičín“, akci, konanou
dne 2. října 2015.
 Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje Zlín-
skému kraji za poskytnutí dotací v roce 2015.
Zlínský kraj poskytl dotace z programu „Za-
jištění dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2015“ a z rozpoč-
tu ZK z programu „Priority Zlínského kraje
pro rok 2015“. Charita sv. Vojtěcha Slavičín
vyjadřuje své poděkování za vstřícnost zá-
stupcům Zlínského kraje, díky níž obdržela
dotaci, která byla využita na podporu provo-
zu sociálních služeb.

Charita sv. Vojtěcha vyjadřuje své velké po-
děkování panu Marcelu Zvonkovi a všem orga-
nizátorům dvoudenního programu na výletiš-
ti v Hrádku – koncertu Michala Hrůzy a sku-
pin HUP a Olympic 26. června 2015 a Dne
dětí 27. června 2015, kteří z výtěžku z těchto 
akcí podpořili naši činnost částkou 25 000 Kč.

M
Program MC Slavičín na říjen 2015 Program MC Sla
Čt 1. 10. 10.00 hodin: Hudební miniško-
lička pro 1 – 2leté, 13.00 hodin: Volná her-
na, 15.00 hodin: Hrátky pro všestranný roz-
voj pro 4 – 6leté děti
 Pá 2. 10. 10.00 hodin: Miniškolička pro
1 – 6leté děti (kreslíme, vystřihujeme, lepíme)
 Ne 4. 10. 14.00 hodin: DRAKIÁDA – na 
louce u Pivečkova lesoparku  
Po 5. 10. 10.00 hodin: Hudební miniško-
lička pro děti
Út 6. 10. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro
2 – 3leté děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky 
pro 2 – 3leté děti
St 7. 10. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
1 – 2leté děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky 
pro 1 – 2leté děti
Čt 8. 10. 10.00 hodin: Tvořílek pro 1 –
2leté děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro
4 – 6leté děti
Pá 9. 10. 10.00 hodin: Tvořílek pro 2 –
3leté děti
Po 12. 10. 9.00 – 12.00 hodin: Podzimní 
bazárek – příjem oblečení
Út 13. 10. 9.00 – 16.00 hodin: Podzimní 
bazárek – přijďte si nakoupit dětské oblečení
St 14. 10. 9.00 – 16.00 hodin: Podzimní ba-
zárek – přijďte si nakoupit dětské oblečení
 Čt 15. 10. 9.00 – 16.00 hodin: Podzimní ba-
zárek – výdej oblečení
 Pá 16. 10.10.00 hodin: Miniškolička (bublá-
ní do vody, dechová cvičení)
Po 19. 10. 10.00 hodin: Hudební miniš-
količka
Út 20. 10. 10.00 hodin: Čtenářem od ba-
tolete, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
2 – 3leté děti 
St 21. 10. 10.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
1 – 2leté děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky 
pro 1 – 2leté děti
Čt 22. 10. 10.00 hodin: Tvořílek pro 1 –
2leté děti, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro
4 – 6leté děti

Charita sv. Vojtěcha
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 Pá 23. 10. 10.00 hodin: Tvořílek pro 2 –
3leté děti
 Po 26. 10. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti –
Kuchtíkovy hrátky
 Út 27. 10. 10.00 hodin: Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3leté děti, 15.00 hodin: Hrát-
ky pro všestranný rozvoj pro 2 – 3leté děti
 St 28. 10. Zavřeno – Státní svátek
 Čt 29. 10. Zavřeno – Podzimní prázdniny
 Pá 30. 10. Zavřeno – Podzimní prázdniny
Po dobu podzimního bazárku (12. – 15. října)
volná herna ani odpolední program nebude.

Říjen s knihovnou
Měěstská knnihovna, 

Klub přáttel historrie Slaviččínska 
a autor Vás zzvou naa vernisážž výstavy

CESTY SVĚTLA
ý

Jan TTluka – fotografifi e 
Pátek 22. října, 18.00 hoodin

Galerie městské knnihovny SSlavičín
Úvodní sllovo: Voojtěch Křeesálek

Huddba: Jan Tluka mll.
Výstava potrrvá do 112. listopaadu 2015 

a je otevřřena v ppůjčovní ddobě.

 Čtvrtek 1. října 2015:
Veselé čtení s Nezbedníčkem 

Legrační skřítek seznámí Vaše děti s hlav-
ními postavami knížky Zvířecí škola profe-
sora Papouška. Mohou se jako obvykle těšit 
na společné malování, jednoduché soutěžní
aktivity a pohybové hry. Začátek: 15.00 ho-
din v 1. podlaží městské knihovny.

Nenechte si ujít tradiční Týden knihoven
od 5. do 10. října 2015! Přivítá Vás pes-
trou nabídkou pořadů, na které jste sr-
dečně zváni:
 5. říjen 2015: Pondělí pro chytrolíny
8.00 – 11.00 hodin: Knihovna – klíč k in-
formacím!

Praktická lekce o tom, jak proniknout 
do světa informací pomocí knihovnických
služeb (orientace v naučné literatuře, hledá-
ní dokumentů v on-line katalozích kniho-
ven, meziknihovní služby, jednotná infor-
mační brána aj.). Určeno mládeži i dospělým.
13.30 hodin: Malí detektivové

Zábavné luštění detektivních záhad for-
mou křížovek, soutěží a hádanek pro děti ze
školních družin.
Knížky se záhadou

Výstava knih pro děti a mládež žánrově
orientovaná k uvedené akci.
13.00 – 15.00 hodin: Ptejte se knihovny!

Seznamka s funkcemi informačního
portálu, kde lze získat jakoukoli informaci
z různých vědních oborů. Určeno veřej-
nosti.
 6. říjen 2015: Úterý pro knihomoly
13.00 – 16.00 hodin: Poznej, kdo jsem!

Hlavní postavy z dětských knížek v há-
dankách a skládankách puzzle – soutěže
pro malé návštěvníky knihovny.
13.00 – 16.00 hodin: Jak to bylo dál?

Výtvarná dílna – malování známého po-
hádkového příběhu formou komiksu.

7. říjen 2015: Středa pro seniory a han-
dicapované
9.00 – 11.00 hodin: Svět v otázkách a od-
povědích 

Dopolední mix vědomostních soutěží a her
z oblasti přírody, fi lmu, hudby, cestování aj.
pro klienty Charity sv. Vojtěcha.
13.00 hodin: Soukromé životy našich pre-
zidentů II 

Osudy poválečných prezidentů formou
přednášky a fotoprojekce. Určeno Klubu dů-
chodců.
8. říjen 2015: Čtvrtek pro všechny – Den 
otevřených dveří v knihovně!
Program celého dne:
8.00 – 11.00 hodin: Umění tvorby prezentace

Kurz Powerpointu pro začátečníky.
Je nutné se objednat předem telefonicky 
(577 341 481) nebo e-mailem: knihovna@mes-
to-slavicin.cz.
13.00 – 16.00 hodin: Pestrobarevné pod-
zimní ovoce

Tvořivé odpoledne zaměřené na tvorbu
podzimních dekorací z papíru pro rodiny 
s dětmi i pro ostatní zájemce. 
19.00 – 21.00 hodin: S knihou vážně i ne-
vážně!

Neformální literární posezení a diskuze
k současným čtenářským trendům pro veřej-
nost. Čeká Vás exkurze s výkladem po celé bu-
dově knihovny včetně výstavní galerie a histo-
rické studovny MUDr. L. Horáka. Následovat 
bude četba úryvků z různých knižních žán-
rů v podání knihovnic. Do hlasitého čtení se 
mohou návštěvníci této akce aktivně zapojit,
vítáni jsou ale i posluchači. Součástí je malé
občerstvení a také IN-Knihy – výstava aktu-
álních bestsellerů.

V tento den platí amnestie na registrač-
ní poplatky, čtenáři se mohou do knihovny 
registrovat ZDARMA!
9. říjen 2015: Pátek pro školáky a před-
školáky
9.00 hodin: Lesní království

Dopolední pořad pro děti z mateřských
škol.
13.00 – 15.00 hodin: Srandičky pro chyt-
ré hlavičky

Odpoledne plné vtipných doplňovaček,
kvizů, hlavolamů a dalších hříček. Každý ná-
vštěvník akce získá drobnou odměnu.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
nejen v Týdnu knihoven!

Zveme Váss do městské kniihovny 
na cesttopisnouu přednáášku 

Peetra Nazzarova 
Jižní Afrikou 

od Atlantiku až k Indickému oceánu.
Můžete se ttěšit na kkrásné footografi e 

i podnětné vvyprávěnní cestovaatele Pet-
ra Nazarova oo jeho něěkolikatýýdenní ces-
tě jihem Afrikky. Pomyyslně navvštívíte Na-
mibijský nároodní parrk Etoshaa, vodopád 

Maletsunyanee v Lesotthu, úchvvatné vodo-
pády ve Svaziijsku, Dračí horyy a mnoho 
dalších zajímaavostí tééto exoticcké oblasti.

Úterý 6. října 2015, 18.00 hodin,
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný!

Městskká knihoovna zve na 
SETKÁNÍ S PAVLOU JAZAIRIOVOU
Známá novinnářka a aautorka mmnoha ces-
topisů zasvětiila svůj žživot poznnávání da-
lekých krajinn a jejichh mnohdyy netradič-
ních kultur. SSe svýmii nepřebeernými zá-

žitky seznámí veřejnoost podmaanivým vy-
právěním i prrostřednnictvím footografi í ze 
svých cest. Naa beseděě také přeedstaví svo-
ji poslední knnihu Předd obzoremm, v níž se 
prolínají její oosobní vvzpomínkky s cesto-

vatelskými zkkušenostmmi.
Středa 14. října 2015, 19.00 hodin, 

kulturní dům Sokolovna, vstup volný!

Měěstská knnihovna 
a Klub přáátel histoorie Slaviičínska 

zvoou na přednášku 
PhDr. LLadislavva Slámeččky

1. světová válka a českoslovenští 
legionáři slavičínské farnosti. 

Souččástí je ppromítánní 
dobbových ffotografi í..

Úterý 27. října 2015, 18.00 hodin, 
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný! 

Hlavně nelenit, to je cílem
nového projektu mladých ob-
čanů a občanek ze Slavičín-
ska. Název projektu by mohl 
vést k předpokladu, že se jedná 

o ryze sportovní záležitost, avšak tak tomu 
není (i když běhání kolem Sokolovny a Ho-
rákovy vily, kde se bude akce odehrávat, jis-
tě bude povoleno). Tentokrát nebudou lenit 
vaše mozkové a smyslové buňky! O víkendu 
17. a 18. října 2015 bude totiž Slavičín plný 
šikovných a zajímavých lidí z regionu. Co 
tedy vlastně chystáme?

Možná jste si vy sami někdy říkali, kam 
se poděli všichni ti mladí a úspěšní lidé ze 
Slavičínska a okolí? Tímto projektem vám 
chceme dokázat, že jsou stále tady anebo 
se do města často vrací. Proto jsme pro vás 
na víkend 17. a 18. října 2015 připravili sé-
rii přednášek, diskuzí a workshopů s mla-
dými „osobnostmi“ z našeho regionu. Účast 
přislíbila řada lidí napříč různými obory, 
od přírodních a společenských věd, přes ar-
chitekturu, umění a řemesla, až po moder-
ní komunikační a informační technologie. 
Můžete se tak těšit na diskuzi s částicovou 
fyzičkou a molekulárním biologem, prezen-
taci architektonických zajímavostí našeho 
města, workshop výroby betonových kvě-
tináčů či hraní na bicí, a to není všechno. 
Věděli jste, že jedna z absolventek místního 
gymnázia pravidelně navštěvuje země v Af-
rice, kde působí i jako humanitární pracov-
nice? Že jednu z mobilních aplikací, kterou 
možná používáte, vyvinul kluk, kterého jste 
pravidelně potkávali v ulicích? Nebo že jed-
na z místních slečen vyhrála se svou kolek-
cí módních návrhů prestižní soutěž v Pra-
ze? Akci bude doprovázet hudební program 

Neleň! 2015
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aPozvánky, kalendáře
3. 110. zzámecký parrkkk
PSÍ DEEN
6. 110. SSokollovna
KLUBYY ZDDRAVVÍ
8. 110. SSokollovna
VESELLÁ TTROJJKA – KKOOONCERTT
10. 10. Sokoolovna
AFTERR PAARTYY JLNS 222015
14. 10. Sokoolovna
SETKÁÁNÍ S P. JAZAIRRRRIOVOU
17. – 188. 10. Sokoloovvna
NELEŇŇ!
18. 10. Armmypark 
ZAKONČEENÍ SSEZONNYYY
20. – 211. 100. Sokolloovna
BAZÁRREKK DĚTTSKÝCCHHH VĚCÍ
22. 10. Sokoolovna
MIROSLAAV DOONUTIILLL
24. 10. Sokoolovna
DIVADDLOO NEJJEN PRROOO DĚTI…
27. 10. MMěsttská knihhhovna
ČESKOOSLLOV. LEGIOOOONÁŘI SSLAVVIČÍÍN-
SKÉ FAARNNOSTTI
29. 10. Sokoolovna
JO, NEENÍ TTO JEEDNODDDUUCHÉ – DIVVADLLO
31. 10. Sokoolovna
BENEEFIČČNÍ TANEEEČNÍ VVEČER –
VESELLANNKA 

Připravujeme na listopad: 
ADVVENNTNÍÍ KONCCEEERT L. FFILIPPOVÉÉ
G AA L AA KO N C E RR TTT  S L AV I ČČ A NN U
K 15. VVÝRROČÍÍ

le, Neřvi mi do ucha anebo Prodavač vás ur-le Neřvi mi do ucha anebo Prodavač vás ur
čitě osloví.

Naše město sice není velké, ale mladí tady
nelení! Hlavním cílem projektu je ukázat,
že to, že jsme z maloměsta, neznamená, že
si nemůžeme dávat velké cíle. Neleň! nabí-
zí možnost potkat se se studenty, absolven-
ty a mladými úspěšnými lidmi, kteří vám
mohou předat své zkušenosti. Také chceme
ukázat, že mladí lidé mají co nabídnout star-
ší generaci, a naopak. Vždyť o to přece jde.
Navzájem se inspirovat a diskutovat. Proto
se na vás těšíme na jedné i více z programo-
vých událostí! 

Neleň a přijď 17. a 18. října 2015 na So-
kolovnu!

Za pořadatele Neleň! Jana Fryzelková

HAW ladí podzim
Nefor má l n í  sk upi na

„HAW“ se snaží obohatit 
slavičínskou nezávislou (ne-
jen) hudební kulturu už ně-
jaký ten pátek. V nepravi-
delných intervalech přivá-

dí do malého východomoravského městeč-
ka kapely z české i zahraniční alternativní
scény. Pravdou je, že organizovanost kon-
certů nebyla nikdy příliš vysoká. Někdy ne-
zbyl dobrovolník na hlídání vstupu, jindy
se shánělo lampičkové osvětlení na posled-
ní chvíli nebo musely být použity téměř ná-
silné praktiky při vyvedení vděčných hostů
dlouho po zavíračce. Na druhou stranu, ne-
organizovanost a nezávislost má také něco
do sebe. Pozitivní ohlasy z řad návštěvníků
a interpretů budiž toho důkazem. „HAW“ sa-
mozřejmě zůstává i nadále nezávislým, je-
nom si pro vás připravil nálož podzimních
koncertů v trochu jiném stylu.

Vše odstartovalo koncertem Američanky
Aby Wolf v Pivečkově lesoparku, a to 20. září
2015. Aby naladila publikum na podzimní
melancholickou náladu svým podmanivým
triphopem. Doplnil ji tak trochu Čech, tak
trochu Ital – Ballo di Granchio. Protože se
jednalo o neděli, začínalo se už po 18. hodi-
ně. Vstupné bylo tentokrát zdarma, tak jako
v případě dvou zbývajících podzimních akcí.

Pokračovalo se hned za pár dní, 25. září
2015, na Sokolovně s trojicí českých „špí-
na“ kapel – Tranzverbot, Kurac a Rutka. Zde
vládla hlavně syrovost. Koncert ve znamení
návratů na místo činu už předem nesl před-
zvěst nezapomenutelného zážitku.

Celou sérii pak završí 2. října 2015 alter-
nativní rapper Bleubird! Znovu obrat o 180°!
Bleubird na vás jistě vytáhne své historky
z fl oridského hudebního podsvětí i zážitky
z cest po celém světě (ještě donedávna jez-
dil spolu s Astronautalisem). O úvod se po-
stará český anti-rapper Inau. Čili, zapište si
do diáře – 2. října 2015, Sokolovna Slavičín,
Bleubird a Inau.

Pokud jste propásli dvě proběhnuvší akce,

nezbývá, než přijít alespoň 2. října a zjistit,
jak jsou na tom kluci a holka z „HAW“ nyní!
 2. října 2015, Sokolovna Slavičín, Bleu-
bird (USA) + Inau (CZ). Vstup zdarma.

Petra Tommánkováá – Münstterová

„Nejen zz nebbe paddají…“ 
Vernisáž výýstavy oobrazů prroběhne 

v pátek 2. října 2015, v 19.00 hodin. 
Srdečně zve Galerie Cukrárnny Jasmín! 

ZŠ MMalé Pole pořádáá 
v úteerý 27. řříjna 20155 

HALLOWEENSKOU 
PÁRTY 

Sraz všechh strašiddelných bbytostí
(duchů, čaroddějnic, kkouzelníkků, pavou-

ků, netopýrů, upírů a jiných sttrašidel) je 
v 15.00 hodin v sále Sokolovny. 

Programm: soutěěže, přehllídka 
strašidelných masekk, spoustaa zábavy, 

huddba a obččerstveníí. 
Srdeččně jsou zvány děěti 

ze SSlavičínaa a okolí..

Armypark Slavičín Vás zve na

Zakončení
sezony 2015

Neděle 18. října 2015 od 13.00 hodin
Prohlídky muzea
Vševojsková expozice ČSLA
Expozice spojovacího vojska
Expozice raketového vojska
Expozice zbrojní výroby na Valašsku

Od 15.00 hodin
Dynamické ukázky
Československá lidová armáda
Vojska ministerstva vnitra
Airsoftová střelnice a bojové ukázky

Vojenská technika v akci
PzPK SNĚŽKA
UAZ 469, PRAGA V3S, GAZ 66
TATRA 815, BRDM 2RCh
a další…

Občerstvení zajištěno,
parkování v areálu. 
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
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Charita sv. Vojtěěcha Slavvičín 
Váss srdečnně zve na

BEENEFFIČNÍ 
TANEEČNÍÍ VEČER

s deechovouu hudbouu 
VESELANKAA BANDD Kamilaa Zůbka,

která svým reppertoáreem potěšíí příznivce 
dechovéé hudbyy i pop muusic.

Sobota 31. října 2015, od 18.00 hodin
Sokolovna ve Slavičíně
Vstuppné – doobrovolnné!
Těšímme se na Vaši účaast.

Bližší prrogram bude uveeden 
nna plakáátech.

Cvičení rodičů
a dětí předškolního věku

Ve středu 14. října 2015 v 16.15 hodin
zahajujeme na Orlovně ve Slavičíně 

21. ročník cvičení rodičů s dětmi. 
Rádi přivítáme mezi sebou nové malé

cvičence. Přijďte mezi nás!!
Cvičení je zdarma! 

Nájemné za prostory Orlovny 
je hrazeno z grantu města Slavičín. 

Info: Ing. Eva Hubíková, 
vedoucí cvičení, tel. číslo: 737 810 692.

Členky místní organizace
Českého svazu žen Slavičín 

oznamují, že se ve dnech
20. – 21. října 2015 uskuteční

v Sokolovně Slavičín

tradiční bazárek 
dětských věcí

Do prodeje budou přijímány pouze věci 
nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci 
na podzim – zima, letní věci budou 
vráceny), v počtu 25 ks na osobu. 

Seznamy a pořadová čísla k zapsání 
věcí budou k vyzvednutí od 1. října 2015

na Městském infocentru Slavičín. 
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Poděkování
Roddina Sukkaná děkuje vvššem pořadatelům Beneefi čníhoo koncertu see skkkupinou Olymppic 
za fi naanční daar 7 000 Kč.
„Přáátelé z lásky“, sdružžeenní rodin s hanndicapoovanýmmi dětmi a mmládddeží ze Slavičínna 
a přileehlého ookolí, děkuje orrganizátorům BBenefi čnního kooncertu v Hrádkkuu za fi nanční dar 
25 0000 Kč. Finnanční částkuu vvvyužije sdruženní na akkce, které pořádá běhhemmm roku.
Děkkujeme ttouto cestou OObbvodnímu odděělení PPolicie ČČR ve Slavičínně, slavičínským hha-
sičům a záchrranné službě zaa pomoc při hleedání nnašeho mmanžela a tattínkkka. 

Vraťme se spolu o 127 let nazpět. Psal 
se rok 1888, kdy i do našeho města zavítal 
pokrok příjezdem první parní lokomotivy. 
Spuštěním železniční dopravy byl zahá-
jen provoz na trati Brno – Veselí nad Mora-
vou – Trenčianska Teplá. Pro obyvatele to-
hoto chudobného kraje, kdy mnoho z nich 
muselo za prací dojíždět, se cestování stalo 
snadnější a dostupnější. 

V tomto roce byla ve Slavičíně-Mladoti-
cích (původní název, pak Hrádek na Vlár-
ské dráze a konečně Slavičín) dokončena 
výstavba na tu dobu velmi moderní patro-
vé budovy, spolu s prostorným skladištěm 
a vše začalo okamžitě sloužit svému účelu. 
Na slavičínském nádraží vznikla nová pra-
covní místa. V čele byl přednosta, dále vý-
pravčí, výhybkář a skladník. Do roku 1947 
vedl přednosta železniční stanice současně 
i tzv. automobilovou dopravu pro přepravu 
osob a nákladů, o ekonomickou část se staral 
účetní, ten vedl evidenci pohonných hmot, 
náhradních dílů a měl na starosti opravy 
vozidel apod. Skladiště pro automobilovou 
dopravu bylo postaveno v blízkosti budo-

vzpomínka a loučení
Nostalgie, 



13

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

říjen/2015

V sobotu 22. srpna 2015 se v zámeckém
parku ve Slavičíně uskutečnil další ročník Sla-
vičínského svátku hudby. Hlavním cílem této
tradiční akce je zapojit mladé lidi do aktivní-
ho provozování muziky a současně zpřístup-
nit hudbu široké veřejnosti formou
vystoupení na veřejných prostran-
stvích v našem městě. V rámci večer-
ního programu se jako první předsta-
vila místní skupina ISIDIA (viz. foto).
Další v pořadí byla skupina ŠAMAT
z Valašských Klobouk, která předved-
la tvrdší alternativní rock. Následně
ukázali něco ze své tvorby velmi dob-
ře sehraní zlínští  KULA PIKLE a ve-
čer pak uzavřeli death-metaloví Re-
newal z Luhačovic. Všechny vystu-
pující skupiny zahrály pouze vlastní
skladby a jejich vystoupení nám dá-
vají naději, že se amatérská hudba

v našem kraji i nadále bude úspěšně rozvíjet.
Děkujeme všem účinkujícím, dobrovolní-

kům z řad pořadatelů a městu Slavičín za po-
skytnutou podporu.

o. s. UnArt Slavičín

válkami a až do konce II. světové války byl
přednostou bývalý legionář pan Andrýsek.
Po něm nastoupil a stanici řídil až do roku
1958 pan Grůna. Poté přichází na post před-
nosty pan Jaroslav Nejezchleba, který zemřel
v roce 1980. Jak už je výše uvedeno posled-
ním přednostou v žst. Slavičín byl pan Bo-
humír Gottfried. Nemohu nevzpomenout 
na osobnosti z řad výpravčích. Mezi ty vů-
bec nejstarší patřili pan Kobza a pan Olej-
ník z Rokytnice. Od třicátých let až do roku
1960 zde sloužil pan Holek, který mnohé
z nás učil používat telegrafní přístroj. Mezi
takzvané legendy patřil pan Karel Šprta,
který byl výborným mentorem pro desít-
ky mladých začínajících výpravčí. Já do-
dnes vzpomínám na jeho poutavé vyprávě-
ní z dob, kdy byl totálně nasazen a pracoval
na říšských drahách. A ještě několik osob se
zapsalo do historie slavičínského nádraží,
byl to skladník pan Antonín Hrabina z Ro-
kytnice, kterému prošly rukama tisíce tun
zboží, které se v dobách, kdy sloužil, vozilo
téměř výhradně nákladní vlakovou dopra-
vou. Pan Hrabina dělal tuto práci asi 45 let.
Dále pak signalisté pan Ludvík Josefík a Mi-
roslav Kadlec.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové fotoo na poočkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatebníí foto –– video
 foto škollních ssrazů naa počkání 
 převod VVHS nna DVD--CD 
 prodej footoalbumů 
 fotovideeo 
 mnoho ddalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 603 889 809
www.fotoaatelierootohodl.estranky.czz

Nástrojárnna VIZET, s. r.. o., Val. Kloobboouky 
přijme do ppracovvního pooměru
FRÉZAŘE na klaasickou frézku F3AA.
Náplň prácce:
 vertikálnní a hhorizonttální frézovváánní dílů 
forem a droobných dílů ppřípravků
Požadujemme:
 vyučen, praxee v oborru
samostaatnost ppři prácci
 orientaace v techniccké výrobnní doku-
mentaci
Nabízíme:
 práci v ddobrémm kolekktivu
dobrý výýdělekk
 standarddní benefi ty aa bonusy.
Více informmací: IIng. Karrel Vlček, 
VIZET, s. r. o., Brrumovskká 1049, 
Val. Klobouuky, teelefon: 5577 320 175, 
mobil: 777 770 4220, infoo@vizet.cz.

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střech

Slavičínský svátek hudby 2015

vy železniční stanice. Dnes na tomto místě
stojí vzrostlé lípy. Posledním pracovníkem
pro tuto činnost byl pan Josefík z Hrádku.

Na železniční stanici ve Slavičíně sloužil
od vzniku až do roku 1992 přednosta stani-
ce, vlakovou dopravu řídil výpravčí a signa-
lista. Posledním přednostou žst. Slavičín byl
pan Bohumír Gottfried. Právě v roce 1992
byl post přednosty stanice zrušen a slavičín-
ské „nádraží“ bylo od tohoto roku řízeno ze
železniční stanice Bylnice, přednostou Moj-
mírem Argalášem. Od roku 2004, z důvodu
dalších organizačních změn, patří žst. Sla-
vičín pod žst. Valašské Meziříčí. 

Den 31. srpen 2015 se určitě zapíše do pa-
měti všech bývalých zaměstnanců železnič-
ní stanice ve Slavičíně. Určitě zavzpomínají
i cestující, ať už to byli lidé dojíždějící do za-
městnání nebo studenti, kteří ze slavičínské-
ho nádraží vyjížděli za vzděláním po celé
republice a v neposlední řadě vojáci, kteří
odcházeli na 2 roky na vojenskou základní
službu. V zimě, v létě, v jakoukoliv denní
nebo noční dobu, vždy je na nádraží čekal
výpravčí, který se snažil vyhovět nebo po-
radit. Mnohdy se z cestujících stávali přáte-
lé nebo alespoň velmi dobří známí. K datu
31. srpna 2015 byl post výpravčího ve sla-
vičínské železniční stanici zrušen. Řízení
vlaků, hlášení o příjezdu a zpoždění vlaků,
osvětlení stanice, vše je dnes řízeno dálko-
vě, automatikou. Od 1. září 2015 není budo-
va obsazena žádným zaměstnancem, jíz-
denky a všechny ostatní služby, které vý-
pravčí poskytoval, budou řešeny s průvod-
čím ve vlaku nebo v nejbližších železnič-
ních stanicích (v současné době Luhačovi-
ce, Bojkovice, Bylnice). Po provedení men-
ší rekonstrukce má údajně v budově fungo-
vat pokladna.

Mnoho archivních dokumentů o želez-
niční stanici Slavičín se nepodařilo zacho-
vat. Ty byly vždy ničeny změnami politic-
kých nebo válečných poměrů v naší zemi.
Autor čerpá ze vzpomínek svých vlastních
a pamětníků žijících nebo zemřelých. Mezi

Chtěl jsem tímto krátkým zavzpomíná-
ním připomenout dobu, kdy do služby nastu-
povali výpravčí nepřetržitě ve dne v noci, 
v pátek nebo svátek, přes II. světovou válku 
až do 31. srpna 2015 do 18.00 hodin. Dobu 
127 let, která byla symbolicky ukončena pa-
nem Miroslavem Argalášem tím, že v býva-
lé kanceláři slavičínského nádraží pověsil 
relikvie všech výpravčích – plácačku, čer-
venou čepici a píšťalku na hřebík. Funkce 
výpravčího byla ukončena uzamčením ná-
dražní budovy. Výpravčí skončil, ale vla-
ky jedou dál.

O krátké zavzpomínání se s vámi podě-
lil Mojmír Argaláš, přednosta stanice ve vý-
službě
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Dr. Max už i ve Slavičíně
Ve Slavičíně otevřela na začátku července svou pobočku největší lékárenská síť v ČR. Ta slavičínská má 
pořadové číslo 366. „Dobře se to pamatuje“, pochvaluje si regionální ředitel Pavel Hanák, „je to jako počet dní 
v přestupném roce.“ 

Co nová lékárna místním obyvatelům přinese?

Jsem si jist, že především ceny volně prodejných léků i doplatky u léků na recept budou výrazně nižší, než na to 
dosud byli lidé zvyklí. A všem umožní naplno využít nový klientský program Dr. Max. Nepochybujeme o tom, že
jde o nejpropracovanější systém výhod svého druhu u nás. Potvrzuje nám to i zájem klientů. Kartičku už si vyzvedlo 
půldruhého milionu lidí a ten počet pořád roste. 

Které výhody máte na mysli?

V této naší lékárně Dr.Max poskytujeme výrazné, až padesátiprocentní slevy z doplatku pro každého držitele 
karty výhod Dr.Max. Má to svá pravidla, a tak je nutné se informovat buď přímo v nové lékárně nebo na našem 
webu www.drmax.cz. Ale my samozřejmě víme, že každý klient od nás něco očekává. Takže už jsme systém výhod
zásadním způsobem rozšířili. Držitelům svých klientských karet jsme otevřeli možnost nakupovat u nás vybrané
produkty za tak zvané Dr. Max ceny - výrazně nižší, než za které prodává průměr trhu. V tomto bodě nabízíme 
cenovou exkluzivitu, protože tak výhodně prostě nikde jinde lidé nepořídí. U řady výrobků bude tato exkluzivita
trvalá. K tomu přidáváme individuální slevové kupóny šité lidem na míru. U této nabídky očekáváme, že zaujme 
konkrétního adresáta. Protože různé skupiny zákazníků mají různé potřeby. Byl by například nesmysl nabízet 
dvacetileté studentce, která u nás zásadně pořizuje jen bylinné čaje a Ibuprofen, slevu na přípravky pro péči o třetí 
chrup, protože podle všeho jí zatím druhé zuby dobře slouží a takovou výhodu by nevyužila. Jiné klientce ale tatáž 
výhoda bude připadat nejsmysluplnější. Řada výhod je spojená s naší privátní značkou, která představuje opravdu 
dobrou kvalitu při férové ceně. Nejčastěji jsou to akce typu 2 plus 1. Ta u nás poběží celý říjen. A právě přicházíme 
na trh s vlastní řadou dětské výživy AMilk, kde za zmíněnou fair částku nabízíme maminkám – ale mnohem spíš 
jejich dětem – skutečně prémiovou kvalitu. Ale neopíráme se jen o fi nanční výhodnost.

A o co tedy ještě?

Především o odbornost personálu, na které si velmi zakládáme a podle průzkumu si jí velmi cení i naši pacienti. 
Farmaceuti jsou povinni doplňovat si vzdělání celoživotně, a tak absolvují řadu povinných kursů. My jim ale 
poskytujeme ještě další příležitosti nad tento povinný rámec. Nastavit dobrý systém permanentního vzdělávání 
není levné, ale síť jako Dr. Max si to díky své velikosti může dovolit, protože čím vyšší je počet našich lidí, tím 
efektivnější to je. Je to stejná logika jako když jedete autem – určitě je ekonomičtější jet ve čtyřech než ve dvou. A 
čím líp své lidi vzděláváme, tím líp jsou potom oni schopni poradit. A to je věc, kterou od nich pacienti a další klienti 
očekávají. Lékárna musí být víc než jen obchod s léky. Nedávné průzkumy provedené v Británii ukázaly, že při 
lehčích obtížích je mnohem efektivnější zajít pro radu k lékárníkovi než k lékaři. Myslím, že v naší síti to platí také.

Sežene u vás pacient vždycky všechno?

To nesežene v žádné lékárně na světě, alespoň ne hned. Ale u položek, které nepředstavují raritu, garantujeme 
vysokou míru dostupnosti. A jestliže náhodou lék opravdu nemáme, obvykle jsme s to ho připravit pro pacienta do 
24 hodin. Ovšem, jsou i situace, kdy jsme bezmocní. Zejména tady mluvím o výpadcích léků způsobených reexporty, 
tedy vývozem do zemí, kde je možný prodej za výhodnějších podmínek než u nás. Podnikat ve zdravotnictví a 
jednat proti zájmům pacientů považujeme za neetické.

Máte k lékárně ve Slavičíně nějaký zvláštní vztah?

Já myslím, že mám zvláštní vztah ke Slovácku vůbec. Je tady krásně a vzhledem ke svému jménu jsem přesvědčen,
že se k sobě se Slováckem celkem hodíme.

-red- 
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Pohár starosty města Slavičína putuje do Brumova
Ve slavičínské sportovní hale se v sobotu

5. září 2015 odehrál již XV. ročník turnaje v no-
hejbalu trojic – O pohár starosty města Slavi-
čína. Turnaj se kvůli nepřízni počasí odehrál
podruhé v jeho patnáctileté historii ve spor-
tovní hale, naposled tomu bylo v roce 2010.
Do Slavičína se sjelo nakonec deset týmů ze
širokého okolí a favority bylo od začátku tře-
ba hledat mezi celky z Brumova a z Bylnice
a zkřížit cestu do fi nále jim mohly i domácí
týmy. Poprvé v historii se v turnaji představily
hrádecké týmy – Černá Hora a Zelení Sršni.

Deset mužstev bylo nakonec rozděleno
do dvou skupin po pěti účastnících, když
hned čtyři celky z každé skupiny postupo-
valy do čtvrtfi nále. V základních skupinách
k velkým překvapením na úkor favoritů ne-
došlo, dobrými výkony se prezentoval nová-
ček – Černá Hora z Hrádku. Ta ve čtvrtfi ná-
le potrápila domácí Sloniska a další drama-
tický duel se odehrál mezi celkem 2+1 z Bo-
huslavic nad Vláří a domácím SKP. V semifi -
nále byla k vidění skvělá utkání, SKP nesta-
čilo na Bylnici a domácí Sloniska ve tříseto-
vé bitvě podlehla Brumovu. Souboj o bronz
se stal záležitostí Slonisek. V úchvatném fi ná-

lovém třísetovém utkání dlouho sahali Bylni-
čané po obhajobě prvenství, když v rozhodu-
jícím setu vedli již 5:1, ale nejlepší hráč tur-
naje Zbyněk Raška nakonec dovedl Brumov
k celkovému prvenství.

V sobotu 12. září 2015 se konala ttradiční
akce Pohádkový les, kterou tentokrrát v Pi-
večkově lesoparku a okolí uspořádala Na-
dace Jana Pivečky ve spolupráci s mměstem 
Slavičín. Letos se kvůli počasí musel termín 
akce o týden posunout, ale počasí nakonec
stálo na naší straně a bylo opravdu kkrásně. 

Návštěvníky, hlavně ty malé, čekalo 
16 stanovišť s pohádkovými a kouu-
zelnými bytostmi. U vstupu do lesaa 
se děti představily dvěma klaunůmm. 
Do pohádky děti postupně pouštělli
dva upovídaní myšáci. První zastávv-
ka byla v pohádce o Červené Karkull-
ce, poté si děti zazpívaly se šmoulinn-
kami, postrašili je čerti, potkaly see 
s Patem a Matem, v Řáholci narazii-
ly na Rumcajse s Mankou, vypralyy 
a navařily s Pejskem a Kočičkou, obb-
čerstvení nabídly babičky kořenářkyy 
a krásné obrázky namalovaly s Májouu 
a Vilíkem. Dobrodružství pokračovaloo 
dále k Ferdovi a Berušce, k chaloupp-
ce Křemílka a Vochomůrky, perníčekk 
si děti odnesly z Perníkové chaloupp-
ky, kytičky zase pomohly zalít myy-
šákům Mickey a Minnie. V závěrečč-
né části procházky se děti potkalyy 
s vodníkem a krásnou vílou, s Fionouu 

Procházka pohádkovým lesem…
a Shrekem, hledaly korálkyy s Makovou pa-
nenkouu a motýlem Emanueelem a postrašily
je dvě jježibaby. Zaslouženouu odměnu dosta-
ly všecchny děti v hradu u kkrále a královny.
Poté sii mohli dětští návštěvníci zasoutěžit 
v doprovodných soutěžích u skřítků a Sně-
hurky. Občerstvení čekalo nnejen na děti, ale 
i na jejjich doprovod. 

Na tomto místtěě bych ráda poděkovala 
všem, kteří se na ppohádkovém lese podíle-
li. Velké díkyy patřříí pohádkovým bytostem, 
skřítkům u ddoprroovodných her, pracovní-
kům veřejně pprosppěšných prací a všem, kte-
ří se postaralli o chhood bufetu. Bez Vás všech 
by to nešlo!

Věříme, žže si vvšichni návštěvníci Po-
hádkový les uužili aa že dětem zůstane krás-
ná vzpomínkka. 

Zaa pořřaadatele Zuzana Matulová

Konečné pořadí XV. ročníku:
1. Brumov, 2. Bylnice, 3. Sloniska, 4. SKP 
Slavičín
Nejlepší hráč: Zbyněk Raška (Brumov)
Nejlepší smečař: Josef Indra (Sloniska)
Nejlepší univerzál: Ondřej Polách (Bylnice)
Nejstarší hráč: Pavel Studeník (SKP Slavičín)

Petr Koseček


