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Svoz tříděného odpadu
 plassty (žžlutéé pytle) aaa nápojovvé kaartonny 
(oranžové pytlee): 25. 11111.
 papír (mmodrré pytle)):: 18. 11.
 biooodpaad (hhnědé pyyytle – 10 KKč/kks): 
2. 11., 16. 111., 330. 11.

Vážený pane prezidente…

Pod tímto názvem byl ve Slavičínském
zpravodaji č. 4/2007 uveden článek o návště-
vě tehdejšího prezidenta České republiky
Václava Klause s chotí ve Slavičíně. Tato
návštěva se uskutečnila 14. března 2007
a její součástí bylo setkání s občany na Hor-
ním náměstí.

Po osmi letech byl Slavičín opět poctěn
prezidentskou návštěvou – ve čtvrtek 15. října
2015 nás navštívil pan prezident Miloš Zeman.

A jaké to bylo? Pan prezident se nejprve
setkal se členy zastupitelstva města, ředite-
li našich organizací a fi rem, předsedy osad-
ních výborů, starosty okolních obcí a někte-
rými podnikateli a studenty v obřadní síni.
Myslím, že jsme byli všichni překvapeni, jak
byl pan prezident informačně vybaven, pro-
tože toho věděl o našem městě skutečně mno-
ho. V půlhodinové debatě jsme se bavili ze-
jména o věcech, které nás lokálně trápí (mu-
niční sklady Vrbětice, zaměstnanost atd.).
Vymezená doba byla poměrně krátká, tak
se na mnohé tazatele vůbec nedostalo. Ná-
sledně proběhlo na prostranství před radnicí
setkání s občany, kde byl také prostor pro do-
tazy občanů. Pan prezident připnul pamětní
stuhu na náš městský prapor a vyhověl také
žádosti některých studentů o fotografování. 

Na památku jsme panu prezidentovi da-
rovali popelník, který jistě využije, protože
je vášnivým kuřákem. Paní Zemanové jsme
poslali vázičku s tím, že kytičku už musí do-
koupit pan prezident sám a oběma dohroma-
dy  jsme věnovali dárkové balení našeho va-
lašského moku. Pan prezident musel slíbit, že
se o posledně jmenovaný dárek s manželkou

skutečně podělí. Pak už rozloučení, po scho-
dech dolů, do auta a odjezd na další štaci.

Vážený pane prezidente, děkujeme Vám
za návštěvu a přejeme Vám hodně zdraví a sil
do další práce. Bylo nám ctí.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Ptají se lidé…
Kdy proběhne oprava koupaliště ve Sla-

vičíně?
Oprava koupaliště měla být zahájena

na podzim tohoto roku a ukončena před kou-
pací sezonou příštího roku, tedy do konce
května 2016. Komplikace spočívaly zejména
ve vysoutěžené ceně, která byla vyšší, než
jsme předpokládali a než fi nanční prostřed-
ky, které byly na tento účel alokovány v roz-
počtu města. Navíc jsme obdrželi pouze jed-
nu nabídku a tak nebylo možno srovnat, jestli
se jedná o nejlepší dosažitelnou cenu, což za-
stupitelům při hodnotě zakázky kolem 10 mil.
Kč vč. DPH dělalo vrásky na čele.

Věc projednalo zastupitelstvo města
na svém zářijovém zasedání a rozhodlo zadat 
posouzení, kolik by stálo nerezové koupaliště
(v projektu máme plastovou fólii) a dále v le-
tošním roce vysoutěžit a zadat stavbu provoz-
ního objektu (šatny, WC, sprchy, bufet, záze-
mí pro obsluhu atd.), který má vyrůst na mís-
tě stávajícího dřevěného objektu. Provozní
objekt by měl být hotový do zahájení sezony
2016. Při schvalování rozpočtu pak bude roz-
hodnuto, zda při opravě koupaliště bude zvo-

lena varianta nerez či plast. A také zda bude
stavba zahájena na jaře 2016 a koupaliště tak 
bude v létě uzavřeno, anebo bude zahájena až
na podzim 2016 s tím, že hotovo by mělo být 
do zahájení sezony 2017. Současně by mělo 
být rozhodnuto, zda v areálu koupaliště sta-
vět či nestavět beach volejbalové hřiště – je
nutno odpovědět na otázky, zda hřiště neza-
bere příliš plochy z omezeného prostoru kou-
paliště, zda blízkost stromů nebude způsobo-
vat nadměrné znečištění písku na hřišti atd.

Jak je to s tím ubytováním migrantů ve Sla-
vičíně. Je to pravda nebo fáma?

Ve Slavičíně rozhodně žádní migranti uby-
továni nejsou a nebudou. Prostory pro dlou-
hodobé ubytování migrantů jsme nikomu ne-
nabízeli a ani o této věci neuvažovali, proto-
že bychom s takovou záležitostí rozhodně ne-
souhlasili. Takže fáma, falešný poplach, hoax.

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

Sbor dobrovolných hasičů Slavičín 
oznamuje, že provede

dne 7. listopadu 2015 od 8.00 hodin 

sběr žeeleznného ššrotu 
a ellektrošrottu 

(starrých vyssloužilýchh 
elektrospootřebičů) 

na celéém územmí Slavičíína.
Tímto žádááme obččany, aby nachystali 

železný šrot a elektrošrot předd své domy 
nejlépe v sobotu ráno (z důvoduu možných 
krádeží přes nnoc). 

Pokud nemmáte možžnost šrott přichystat 
z jakéhokoliv důvoduu, můžete si předem 
domluvit vyneesení šrottu a elektrospotřebi-
čů na tel. čísle:: 775 9877 805. Na tomto čísle 
Vám budou zoodpovězeeny i příppadné dota-
zy. Děkujeme za Vaši ppodporu

Sbor doobrovolnných hasiččů Slavičín
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Město Slavičín v souladu s ustanovením
§ 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a usnesením
Zastupitelstva města Slavičín č. VI/8/2015
vyhlašuje tyto dotační programy:

Podpora sportovní a tělovýchovné 
činnosti v roce 2016: 
 organizace sportovních akcí – turnajů,
závodů, přeborů, mistrovství aj. (prioritně
tradičních, propagujících město) na území
města Slavičín – žadatel musí být hlavním
realizátorem
zajištění mistrovských, zejména mládež-
nických, soutěžních utkání a závodů
celoroční činnost sportovních a tělový-
chovných subjektů
zajištění nesoutěžní sportovní a tělový-
chovné činnosti
nájmy a využití sportovních zařízení
na území města Slavičín
provoz sportovních zařízení na území
města Slavičín, zejména na opravy, údrž-
bu, revize, příp. energie

Podpora rozvoje kultury v roce 2016:
podpora kulturních a společenských akti-
vit a estetické výchovy dětí a mládeže
naplňování kulturních a společenských
potřeb občanů a to zejména kulturních akcí
místního i regionálního významu
 podpora amatérských kulturních aktivit
 podpora zájmové umělecké činnosti
 podpora kulturních a společenských ak-
tivit seniorů
reprezentace a propagace města Slavičín
podpora uměleckých řemesel a lidových
tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.

Podpora aktivit v oblasti životního 
pprostředí v roce 2016:
organizace akcí a zajištění činností za-
měřených na ochranu životního prostředí
organizace akcí a zajištění činností se ze-
mědělskou tematikou
organizace akcí a zajištění činností spo-
jených s ochranou přírody a krajiny
péče a chov volně žijící zvěře, přispívá-
ní k vytváření kvalitnějšího prostředí pro
volně žijící zvěř
stabilizace a zvýšení počtu včelstev
a zkvalitnění jejich chovu společně se zvý-
šením opylovací služby rostlin ve slavičín-
ském regionu

Podpora mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže v roce 2016:
podpora mimoškolních společenských,
kulturních, sportovních, environmentál-
ních a jiných podobných aktivit a akcí dětí
a mládeže
podpora celoroční činnosti zájmových
kroužků
 podpora spolupráce se zahraničními
školami

 podpora projektů zaměřených na preven-
ci nežádoucích společenských jevů

Lhůta pro podání žádostí je od 26. října
2015 do 16. listopadu 2015 (včetně).

Žádosti se podávají ve stanoveném ter-
mínu osobně nebo na podatelnu Městského 
úřadu Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavi-
čín, prostřednictvím držitele poštovní licen-
ce nebo prostřednictvím datové schránky ta-
kovým způsobem, aby byly doručeny nejpoz-
ději poslední den lhůty pro podání žádosti.

Bližší informace o jednotlivých progra-
mech i obecná pravidla pro poskytování do-
tací městem Slavičín včetně tiskopisů žá-
dostí jsou k dispozici na webových strán-
kách města Slavičín (www.mesto-slavicin.
cz) nebo na odboru ekonomickém Městské-
ho úřadu Slavičín, Bc. Jana Latináková, te-
lefon: 577 004 822, e-mail: ekonom1@mes-
to-slavicin.cz.

Výběrové řízení 
Město Slavičín vyhlašuje výběrové říze-

ní na obsazení pracovního místa:
pracovník Městského infocentra Slavičín
druh práce:
 jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
vykonávaná činnost: 
zajišťování provozu infocentra (komuni-
kace se zákazníky infocentra, prodej zbo-
ží a služeb)
zajišťování propagace města Slavičín
 organizování kulturních a společenských
akcí města Slavičín
marketingová činnost 
odpovědný redaktor Slavičínského zpra-
vodaje
 správa internetových stránek města Sla-
vičín
hlášení městského rozhlasu
 tvorba kroniky města
pracovní poměr: 
na dobu určitou 1 roku s možností pro-
dloužení a se zkušební dobou 3 měsíce
 předpokládaný nástup od 1. prosince 2015
platová třída:
9. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců,
příloha č. 1
místo výkonu práce: 
město Slavičín, pracoviště Městského in-
focentra Slavičín
předpoklady pro vznik pracovního poměru:
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním obča-
nem s trvalým pobytem v ČR 
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání českého jazyka
požadavky pro vznik pracovního poměru:
 min. SŠ vzdělání
 organizační a řídící schopnosti
dobré komunikační, prezentační a vy-
jednávací schopnosti v písemném i mluve-
ném projevu
kreativita a tvůrčí předpoklady

Vyhlášení dotačních programů 
města Slavičín na rok 2016

dobrá znalost českého jazyka
aktivní znalost anglického nebo němec-
kého jazyka
zodpovědnost a vysoké pracovní nasa-
zení, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, 
loajalita
práce o víkendech
používání a znalost běžného kancelář-
ského software (zejm. MS Offi ce, internet) 
řidičské oprávnění skupiny B (aktiv-
ní schopnost řízení referentského vozidla)
Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsa-
ném formuláři
strukturovaný životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních a odborných zna-
lostech a dovednostech
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání
originál výpisu z evidence Rejstříku tres-
tů ne starším než 3 měsíce
koncepci dalšího rozvoje činnosti měst-
ského infocentra v oblasti kultury a v oblas-
ti propagace města v celkovém rozsahu jed-
né normostrany 

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u vedoucí 
Městského infocentra Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh 
doručte nejpozději do 16. listopadu 2015
do 12.00 hodin na adresu: město Slavičín, 
Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

Zalepenou obálku označte v levém hor-
ním rohu heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚRO-
VÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK INFOCENTRA“.

Případné další informace podá Bc. Marie 
Studeníková, telefon: 577 342 251, e-mail: 
kultura1@mesto-slavicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udá-
ní důvodů zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu.

přijmou zahradníka

Služby města Slavičína 

Služby Města Slavičína, s. r. o., Pod Kaš-
tany 50, 763 21 Slavičín přijmou do pracov-
ního poměru ZAHRADNÍKA vyučeného
nebo s praxí v údržbě a realizaci veřejné 
zeleně ve městě.

Výhodou – řidičský průkaz sk. B nebo T 
(obsluha drobné zahradní mechanizace – 
osobní vůz, malotraktor, sekačky, křovino-
řez, motorová pila…).

Přihlášky zasílejte na adresu: Služby měs-
ta Slavičína, s. r. o., Pod Kaštany 50, 763 21 
Slavičín. E-mail: info@smslavicin.cz, tele-
fon: 577 341 632, 777 320 952. 

Výměna průkazů OZP
Už jen necelé dva měsíce mají držitelé do-

časných průkazů osoby se zdravotním posti-
žením (OZP) a průkazů mimořádných výhod 
na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový 
průkaz OZP. V případě, že tak do konce roku 
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2015 neučiní, nebudou moci po 1. lednu 2016
využívat benefi ty a nároky, které jim z vlast-
nictví průkazu vyplývají. S výměnou do-
časných průkazů OZP a průkazů mimořád-
ných výhod je potřeba obrátit se na příslušné
kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
podle místa trvalého bydliště, nikoliv
na obecní úřady, které do roku 2011 průka-
zy vydávaly.

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
Slavičín sídlí na ul. Osvobození 25, 763 21
Slavičín, telefonní čísla na pracovníky ne-
pojistných sociálních dávek:  950 175 645,
950 175 646.

Bc. Martina Babulíková, 
vedoucí kontaktního pracoviště

správního MěÚ Luhačovice

Upozornění odboru 

Žádáme občany, aby si zkontrolovali plat-
nost svých občanských průkazů.

Pokud Vám skončí jejich platnost v násle-
dujícím období, do 20. ledna příštího roku,
je třeba, abyste se dostavili na pracoviště
občanských průkazů Městského úřadu Lu-
hačovice co nejdříve (nejpozději do 11. pro-
since 2015) a požádali o vydání nových do-
kladů. Pokud je stávající průkaz ještě plat-
ný, pak postačuje, abyste si přinesli pouze
tento občanský průkaz. Fotografi e se pořizu-
je na místě, poplatek se neplatí. Pokud plat-
nost průkazu již uplynula, je třeba předložit 
ještě jiný doklad, kterým je rodný list nebo
řidičský průkaz.

na pronájem bytu 2 + 1
Výběrové řízení 

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 2 v II. nadzemním podlaží domu č. p. 17,
na ulici Nádražní, v katastrálním území
Hrádek na Vlárské dráze (nad prodejnou
jízdních kol).
 byt sestává z dvou pokojů, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC, komory, balkonu
a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 83,68 m2

 výše měsíčního nájemného činí 3 948 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl ace
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)

Podrobnější informace týkající se doby
uzavření nájemní smlouvy a obsahu žádos-
ti o pronájem jsou uvedeny na úřední des-
ce města Slavičín nebo na webových strán-
kách města Slavičín a společnosti BTH Sla-
vičín – www.bth-slavicin.cz.

Žádosti budou přijímány do 10. listopa-
du 2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín.

Ekkoproojekt „„„„72 hoddin““

72 hodin neboli tři dny, ve kterých po-
máháme přírodě, lidem a místu, kde žijeme.
S myšlenkou přidat ruce k dílu a zkrášlit své
okolí se žáci 4. ročníku letos poprvé zapo-
jili do tohoto celorepublikového projektu. 

Vybaveni vhodnými pracovními pomůc-
kami se věnovali žáci i vyučující úpravě
a úklidu okolí školy, sbírali odpadky, hraba-
li listí, zametali a čistili chodníky. Samot-
né je překvapil výsledek jejich práce a moc
je potěšila také pozitivní reakce místních
obyvatel. Jelikož je projekt zaměřen na po-
moc přírodě, což je mimo jiné jedním z cílů
ekoškoly, už teď víme, že se ho zúčastníme
i v dalších letech. 

Do projektu 72 hodin se již zapojilo přes
50 000 dobrovolníků. Máme radost, že naši
žáci byli jedněmi z nich. Na „vlastní ruce“
se přesvědčili, že jsou sami schopni změnit 
věci, které se jim nelíbí. Stačí jen spolupra-

ZŠ Slavičín-Vlára
covat a víc vnímat svět kolem sebe.

Mgr. Pavla Plšková

„EEDISSONI“ vvv naší šškolle == superr tttýden

Na konci minulého školního roku jsme 
našim žákům nabídli jedinečnou možnost 
využití anglického jazyka v praxi. A proto-
že byl z jejich strany o tuto akci velký zájem, 
navázali jsme spolupráci s mezinárodní stu-
dentskou organizací AIESEC. Díky ní tak 
ve dnech 12. – 16. října 2015 proběhl na naší 
škole týdenní projekt EDISON. 

Projekt podporovaný ministerstvem škol-
ství spojuje mladé lidi odlišných kultur a ná-
rodností, umožňuje seznámení žáků se zvy-
ky, tradicemi a situací v jiných zemích a na-
pomáhá k prolomení mezikulturní bariéry. 

V naší škole se přímé výuky ve třídách 
4. – 9. ročníku účastnili zahraniční studenti 
ze tří různých zemí – Taiwanu, Gruzie a Jor-
dánska. Veškerá komunikace probíhala v an-
gličtině a přirozenou cestou motivovala naše 
žáky k aktivnímu používání tohoto cizího 
jazyka. Ti zvídavější se dokonce naučili po-
zdravy a jednoduché fráze v  rodných jazy-
cích studentů.

Program „Edisonů“ začal už v neděli prv-
ním setkáním s našimi vyučujícími anglic-
kého jazyka a následným uvítáním v hosti-
telských rodinách žáků. V pondělí se studen-
ti poprvé viděli s žáky ve třídách a promít-
li jim úvodní prezentace se základními  in-
formacemi o svých zemích. V dalších dnech 
probíhala výuka podle rozvrhu, kterou s po-
mocí vyučujících vedli zahraniční studenti 
sami dle zadaného plánu. Pestrý program byl 
pro ně připraven také na odpoledne. Studen-
ti poznávali město Slavičín i region. Na rad-
nici se setkali s panem starostou, který jim 
představil fungování radnice, pověděl zá-
kladní fakta o městě a provedl je po budově. 
Navštívili Luhačovice, kde absolvovali pro-
cházku od přehrady na kolonádu, ochutnali 
Vincentku a typické lázeňské oplatky. Stře-
da byla pro studenty ve znamení tance, ne-
boť se zúčastnili lekce tanečních s našimi 
deváťáky. Poté si díky programu v hostitel-
ských rodinách mohli vyzkoušet péči o koně 
a jízdu na nich. Ve čtvrtek si prohlédli město 
Valašské Klobouky a hrad Brumov. Páteční 
loučení ve škole a odpoledne na bowlingu, 
to byly poslední společné chvíle s prima ka-
marády. Bude se nám po nich stýskat, žákům 

Podzzimnní 
škooličkka anneb 
hraajemme ssi 
na prvvňáččky

j

Vstup dítětee do prvnní třídy jee důležitým 
mezníkem v jeho živootě, ale i vvelkou změ-
nou pro rodinuu prvňáčka. Jak toto období 

t nejlépe zvládnnout, jakk se na nněj připravit 
a jak ho překleenout? MMáme prro Vás řeše-
ní. Paní učitelkky z I. sstupně škkoly připra-
vují sérii pravvidelnýcch schůzek budou-
cích prvňáčkůů a jejich rodičůů. Společná 
setkání usnaddní děteem vstupp do školy, 
srovnají jejichh rozdílnou připravenost, 
přispějí ke sbllížení sse školníím prostře-
dím a pomohoou tak vvytvořitt atmosféru 
důvěry. Na děti čeká zajímavvý program
s úkoly upevňuujícími ddovednoosti tzv. škol-
ní zralosti. V Poodzimnní školičcce si tak bez
rodičů vyzkouuší být nna chvílii prvňáčky.

Začínáme 226. listoopadu 20015 v 15.00
hodin ve tříddách I. stupněě ZŠ Slavi-
čín-Vlára.

 Své děti můůžete přihlásit v MŠ nebo 
 telefonicky v základdní školle na čísle 
-577 341 779 neebo 577 341 303, kde může-
-te obdržet příppadné blližší infoormace. Tě-

šíme se na všeechny ppředškolááčky. 
MMgr. Darjja KonečnáMMgr. Darrjja Konečná
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práci v rámci projektu Edison.práci v rámci projektu Edison

Závěrem děkujeme rodičům našich žáků,
kteří po dobu probíhajícího projektu nabíd-
li zahraničním studentům pobyt ve svých
rodinách, a kteří o ně celý týden starostli-
vě pečovali.

Mgr. Jarmila Maňasová

Brrannný den sss armáddouu ČRR

Ve vzdělávacím programu pro základní
školy je zařazena problematika přípravy ob-
čanů k obraně státu – POKOS. Toto téma si
naši deváťáci osvojili v projektovém bran-
ném dnu v pátek 2. října 2015. 

Program připravený Centrem branných
aktivit zprostředkoval setkání žáků s vojá-
ky Armády ČR a vhodnou formou jim vy-
světlil skutečnosti, které souvisí s obranou
státu, historií naší armády a řešením krizo-
vých situací.

V průběhu ukázek a prezentací jim vojáci
představili Armádu ČR a její poslání. Na zá-
kladě osobních zkušeností osvětlili její pů-
sobení v zahraničních operacích. Po čty-
řech vyučovacích hodinách teorie násle-
dovala atraktivní praktická část. Střelba ze
vzduchovky, hod granátem na cíl, pozná-
vání zbraní, překážková dráha v ochranné
masce a taktická příprava s použitím airsof-
tu a laseru. Žáci si mohli prohlédnout a vy-
zkoušet vojenskou výzbroj a výstroj, k vidění
byly také praktické ukázky vojenských od-
borností. Branný den splnil svůj účel, a na-
víc žáky velmi zaujal.

PaedDr. Karel Máťa

Zaase sspolu....

V rámci „Jablíčkového dne“ pozvala naše 
třída V.B děti z Majáku Charity Slavičín. 
Společně jsme strávili dopoledne, které 
začalo divadelním zpracováním pohádky 
„Kouzelná jablka“. Na chvilku se tedy 
páťáci stali herci a novou roli si moc uží-
vali. Následovalo povídání o podzimu, 
ovoci, zdravé výživě a společné učení. 
Zatímco páťáci počítali příklady, děti 
z Majáku si vyzkoušely práci na interaktiv-
ní tabuli, která je velmi zaujala. Společným 
zpěvem a výtvarnou dílnou jsme si zpříjem-
nili poslední část našeho programu. Na kon-
ci nás čekala sladká tečka v podobě jableč-
ného štrůdlu.

Velké díky patří tetám z Diaklubu, které 
nás pozvaly na výlet do ZOO Lešná. Díky 
nim jsme mohli absolvovat výukový pro-
gram, který nám pomůže v hodinách příro-
dovědy, kde se budeme učit rozmanitost ži-
vota v podnebných pásech. 

Mgr. Šárka Končická

ZŠŠŠ Malé PPolee poořádá

LLAMMPIIOOONOOVÝÝ PPRŮŮVVVOD
pp

putování s broučky a beruškami
6. listopadu 2015 od 17.00 hodin.
Srraz účaassstníků je u ZŠ Malé PPPole. 
Víítány jsssou kosttýmmy aa lampiiooony! 

Poodzimmní vyyccházka

Září je měsíc, kdy děti po prázdninách zno-
vu nastupují do školy. Jsou plné nových do-
jmů, nabité energií, a proto je dobré v tomto 
duchu pokračovat. Také my jsme se snažili, 
aby děti zahájily školní rok v pohodě a s no-
vými zážitky. Proto jsme hned v prvních 
dnech využili krásné, teplé počasí a vyrazi-
li na výuku do přírody. Turistickou vycház-
kou kolem Slavičína jsme došli společně až 
do Pivečkova lesoparku, kde děti plnily růz-
né úkoly. Musely například vyluštit podzim-
ní pranostiky, poznávaly stromy a keře, luš-
tily hádanky a zároveň plnily i sportovní dis-

ciplíny. Nakonec jim byl odměnou špekáček 
a spousta nových zážitků.

Jablíčkkový ddeen

K oblíbeným akcím naší školy již tradičně 
patří Jablíčkový den. Jedná se o projektovou 
výuku, během níž se při vyučování věnuje-
me „jabkám“. Děti si přinesly svačinku, kte-
rá měla být z jablek, vyrobily si samy dobro-
ty z jablek, dozvěděly se zajímavosti o jablo-
ních, v matematice počítaly např. koše jab-
lek, v českém jazyce plnily úkoly za „jablíč-
ka“, v hudební výchově si zazpívaly písnič-
ky, ve kterých se objevují jablíčka. Spoustu 
krásných výkresů a výtvorů, jejichž hlav-
ním tématem bylo jablko, si můžete přijít 
prohlédnout na nástěnky k nám do školy. 

Exxkurzze v HHooostětíněě

Letošní podzim je opravdu bohatý na úro-
du jablek a jiného ovoce. Abychom se 
o jablkách dozvěděli ještě něco navíc, na-
vštívily 3. a 4. ročníky ekologické centrum 
Veronica v Hostětíně na téma „Piju moš-
ty, což ty?“. Exkurze to byla zajímavá. Děti 
byly rozděleny do dvou skupin, z nichž jed-
na absolvovala přednášku o ochraně přírody, 
o chodu moštárny, o tom, jak funguje pasiv-
ní dům. Děti si také mohly vyzkoušet „ekolo-
gické“ hračky, které byly poháněny světelnou 
či větrnou energií. Druhá skupina se na za-
hradě věnovala vlastnoruční výrobě moštu. 
Nasbíraná jablka děti rozdrtily a vylisovaly 
z nich mošt. Také jsme viděli automatickou 
linku na plnění lahví moštem nebo třeba dvě
stě let starou sušárnu ovoce. Děti si odvezly 
nejen mošty a jiné dobroty, ale hlavně spous-
tu nových informací a zkušeností.

Čteenářské ddííílny

Kniha přítel člověka – toto heslo stále pla-
tí, i když ne všechny děti by nám daly za prav-
du. Proto jsme v tomto školním roce zahájili 
nový projekt čtenářské dílny, ve kterém se 
chceme zaměřit na čtenářskou gramotnost 
a více přitáhnout děti ke knihám a literatu-
ře vůbec. Při čtení knih si děti rozšiřují ne-
jen slovní zásobu, ale také rozvíjejí fanta-
zii. Cílem čtenářských dílen je tedy podpo-
ra vědomého čtenářství a kladného vztahu 
k vlastní četbě. 

Heello,, I‘m AAbbi from Scootlaand

Hello, I‘m Abi from Scotland. Těmito 
slovy zahájila svou první hodinu angličti-
ny na naší škole rodilá mluvčí z Velké Bri-
tánie. Po počátečních rozpacích a ujištění, 
že ona opravdu česky neumí, se děti osměli-
ly a začaly se rovněž představovat. Poté na-
slouchaly, opakovaly, plnily jednoduché po-
kyny, zahrály si hru a ty nejodvážnější vy-
zkoušely i jednoduchou konverzaci.

A o to nám vlastně při výuce anglického 
jazyka jde – s pomocí rodilé mluvčí rozví-
jet u žáků poslechové dovednosti, porozu-
mění, umožnit jim vyzkoušet si jednoduché 

ZŠ Malé Pole
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listopad/2015

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

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

Návvštěvvy prro veřejnnnost v oboou arreáleech 
(na gyymnnáziuu i SOOŠŠŠ) lze teelefooniccky 
dohoddnouut na llibovolnnnýý termín v pracovvní 
dny doo 17..00 hhodin.

Immatriikulaceee prvních roočnííků

Za účasti starosty města Ing. Jaroslava Kon-
čického se uskutečnila Imatrikulace prvních
ročníků na radnici pro gymnaziální třídy pri-
ma, G-1 a třídu Mechatroniků a Informačních
technologů ze SOŠ.

Exxceleence 200015 – gyymnnázium paatttří 
j p jmeezi nnejúsppěěěšnější

MŠMT vyhlásilo program ocenění peda-
gogů, kteří připravovali a uspěli se studen-
ty na úrovni krajských a celostátních soutě-
ží. Naše škola získala celkem 7,4 body, což
je 0,0289 bodů na jednoho studenta. Tímto 
výsledkem se řadí mezi nejlepší gymnázia
ve Zlínském kraji.

Slaaviččínští ssttrojaři jsouu oppět 
j p pneejleppší v Čeeské reppublicee

j j pp

Daniel Vacula získal 2. místo v soutěži pořá-
dané Svazem strojírenské technologie na Br-
něnském strojírenském veletrhu v programo-
vání FANUC CNC strojů. Předchozí čtyři roč-
níky této soutěže naše škola vyhrála díky pe-
dagogům strojírenských oborů – Bc. Pavel Re-
meš, Stanislav Zezulka, Ing. Lidmila Zezulko-
vá, Jan Zajíček a Bc. František Mana. Tento
úspěch řadí naše strojaře dlouhodobě mezi
nejlepší v České republice.

Noový učebníí obor Sttrojjní mmechanniik

Rada Zlínského kraje doporučila od 1. září
2016 schválit nový učební obor Strojní mecha-

nik. Škola disponuje kvalifi kovanými učite-
li jak v teoretickém vyučování, tak v odbor-
ném výcviku, kteří by mohli v prvním, dru-
hém i třetím ročníku vyučovat předepsané
předměty nového oboru. Tento nový obor má
svou historickou kontinuitu a je homogenní
ve skladbě teoretických předmětů s vyučova-
ným oborem Obráběč kovů. Strojní mecha-
nik by měl být zaměřen v odborném výcviku
na údržbu, zámečnictví, nástrojařství, brou-
šení, tváření plechů, sváření, práce na klasic-
kých strojích, kompetence, které vyžadují re-
gionální fi rmy. Obráběč kovů připravuje ab-
solventy především na práce na klasických
obráběcích strojích. 

Asstronnomickkkýý workkshoop 
pnaa GJP a poozzzorovánní mměsííce

Se základními členy astrotýmu jsme
30. září 2015 uspořádali na GJP astronomický
workshop pro naše nové primány. Workshop
byl zaměřen především na orientaci na pod-
zimní noční obloze a astronomický freewa-
re. Studenti septimy a oktávy nejdříve učili
své nejmladší spolužáky pracovat v počítačo-
vém planetáriu Stellarium, primáni pak pod
jejich vedením vytvářeli krátká videa v pro-
gramu Celestia a učili se rovněž základům
práce v programu Virtual Moon Atlas, ve kte-
rém si mohli prohlížet naši jedinou přirozenou
družici. Účastníci workshopu se dále dozvě-
děli základní informace o objektech Sluneč-
ní soustavy, získali aktuální informace o po-
sledním zatmění Měsíce a řešili jednoduché
astronomické úlohy.

Studenti GJP Slavičín také v rámci svých
pravidelných astronomických aktivit pozo-
rovali a dokumentovali v ranních hodinách
28. září 2015 zatmění Měsíce. Pozorování
proběhlo na modelářském letišti ve Slavičíně
za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších
zájemců z řad veřejnosti. Tento úkaz byl po-
mocí astronomické techniky pozorován a fo-
tografován na třech různých stanovištích. In-
formace o astronomických aktivitách na GJP
najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.

Akkce

Dvoudenní adaptační pobyty všech prv-
ních ročníků na škole proběhly pro gymna-
ziální třídy v hotelu Adamantino, pro třídy
SOŠ na Hájence v Bylnici. 

Dne 30. září 2015 proběhl na škole work-
shop žáků třídy primy v rámci udržitelnos-
ti projektu OP VK „Zavádění nových výuko-
vých forem a metod ve fyzice, chemii a biolo-
gii“ pod vedením Mgr. Iva Rohleny a za asis-
tence studentů Štěpána Rožníka, Michala Ku-
žely a Františka Miškaříka. 
Dne 6. října 2015 proběhla beseda s cesto-
vatelem Petrem Nazarovem pro žáky tříd G1 
a kvarta „Jižní Afrikou od Atlantiku až k In-
dickému oceánu a Jihoafrická republika“.
V úterý 6. října 2015 proběhla sbírková
akce podzimní Srdíčkové dny 2015. Během 
akce se prodávaly barevné přívěšky s žetonem 
za minimální příspěvek 35 Kč nebo magnet-
ky se zvířátkem za příspěvek 30 Kč. Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc nemocným dětem 
v ČR. Děkujeme!
 V měsíci říjnu pokračují návštěvy základ-
ních škol ze Slavičína a Brumova v rámci 
udržitelnosti projektu Centra přírodovědné-
ho a technického vzdělávání. 

Škkolníí psychhhoolog

Na naší škole mohou žáci i rodiče využít 
těchto nabízených činností:
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.

Pláánovvané nnnáákupy  novvého
y y pvyybavvení škkoooly na ppodzzimm:

nová fyzikální laboratoř na gymnáziu
nábytek v nové jazykové učebně na SOŠ
nový školní nábytek do jedné třídy na gym-
náziu
didaktické pomůcky pro strojírenské obo-
ry FESTO
nová diagnostika pro geometrii kol u au-
tomechaniků
 nové rozhlasové síťování na SOŠ

Pooděkkováníí VVTÚVMM Sllavičín

Děkujeme vojenskému technickému ústa-
vu výzbroje a munice za dar pro gymnázi-
um – chemické laboratorní pomůcky a la-
boratorní sklo v hodnotě více jak 50 000 Kč.

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, telefon: 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.

reakce v kontaktu s cizincem, zbavit je osty-
chu z používání angličtiny. Z těchto důvodů
jsme se rozhodli využít nabídku společnos-
ti Education Services a zpestřit aspoň jed-
nou za měsíc hodiny angličtiny ve 3. – 5. tří-
dách výukou s rodilou mluvčí. Věříme, že
kontakt s ní bude pro děti výbornou motiva-
cí při osvojování si cizího jazyka.
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ních vozů, malých dodávkových automo-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.

Historricko-zzeeeměpisnná eexkuurze 
ydoo Praahy 2000115

Dne 21. září 2015 se vydali žáci tříd Oktá-
va a G-4 s pedagogickým doprovodem P. Mi-
kulčíkem, P. Šuráněm a L. Kubišem z Gym-
názia Jana Pivečky na již očekávanou ex-
kurzi do Prahy. 

Po únavné cestě vlakem jsme se konečně
dostali do našeho hlavního města, koupili
si jízdenku na pražské MHD a jeli se ubyto-
vat na penzion Akát na Smíchově. Zde jsme
však nelenili a hned se vydali na naši prv-
ní obhlídku Prahy. Tento den byl na progra-
mu Strahovský klášter i stadion, rozhled-
na na Petříně a zrcadlové bludiště. Pražský
hrad společně s katedrálou sv. Víta nás če-
kal v úterý. A když už jsme byli v tomto roz-
sáhlém hradním komplexu, počkali jsme si
na výměnu stráží. Navštívili jsme také Lore-
tu, která byla bohužel v rekonstrukci. A pak
jsme to vzali Nerudovou ulicí zpět. Tento den
jsme také zvládli historické centrum Prahy.
Od chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně
jsme přes Karlův most přešli na Staroměst-
ské náměstí, které bylo plné památek i pou-
ličních umělců.

Další den jsme se dostali na Vyšehrad. Vi-
děli jsme rotundu sv. Martina a chrám sv.
Petra a Pavla. Nejvíce času jsme však strá-
vili na hřbitově, kde jsme viděli hroby vý-
znamných českých představitelů. Poté jsme
jeli na Václavské náměstí. Před rozchodem
jsme se prošli židovským městem i luxusní
Pařížskou ulicí. Někteří z nás pak ve volném
čase šli na „Neviditelnou výstavu“ v budově
novoměstské radnice na Karlově náměstí.

Ve čtvrtek si na své přišli především fa-
noušci techniky a dopravních prostředků,
protože jsme se přes Letnou dostali do Ná-
rodního technického muzea.

Pátek byl pro nás dnem posledním, a tak
jsme v brzkých ranních hodinách nasedli

na rychlík směr domov a nezbylo nám nic ji-
ného než Praze zamávat. Byl to krásný týden,
proto se do Prahy určitě budeme rádi vracet.

Dagmar Matulíková, oktáva

ZUŠ Slavičín
Poodzimmní paaalleta

Krásné počasí v září inspirovalo učitelky
výtvarného oboru ZUŠ Slavičín k uskuteč-
nění výtvarných plenérů, fi nančně podpoře-
ných sdružením SRPDŠ ZUŠ.
Brumov-Bylnice, 17. – 18. září 2015

První kurz byl určen žákům 6. a 7. roční-
ku studia ze tř. J. Jakúbkové:

„Místo pobytu jsme vybrali kouzelné – ko-
pec 4 km nad Brumovem-Bylnicí u chaty Du-
bina, na pomezí Česka a Slovenska. Z jedné
strany se nám otvíral pohled na město Brumov
s kostelem a hradem, směrem na Slovensko
bylo možné spatřit i skály vršateckého pod-
hradí. Výhled z kopce před chatou nabízel
rozmanité a barevně bohaté přírodní motivy,
které udávaly tón našim paletám a podněco-
valy snahu zachytit podzimní atmosféru kra-
jiny. Tyto dva skvělé dny byly pro nás velkým
výtvarným obohacením a zároveň osvěžují-
cím pobytem v čisté přírodě Bílých Karpat.“

Miniplenér Luhačovice, 23. září 2015
Také skupina starších žáků VO ze třídy

p. uč. P. Ponczové využila v září jednoho z po-
sledních teplých dnů a společně se vydali ma-
lovat do blízkých Luhačovic.

„Usadili jsme se přímo na lázeňské pro-
menádě, která nabídla množství poutavých
motivů pro naši tvůrčí práci. Posilněni míst-
ními dobrotami jsme vychutnávali poklidnou
podzimní podobu lázní a snažili se ji vystih-

nout v kresbě a malbě… Jeden plenér zkrát-
ka nestačí, a proto se už těšíme na třídenní 
výlet do přírody, který se uskuteční na kon-
ci školního roku“, dodává p. uč. P. Ponczová.

Práce z plenéru budou součástí výsta-
vy na radnici ve Slavičíně, zahájení v úterý 
15. prosince 2015 v 17.00 hodin, na vernisáž 
navazuje vánoční koncert žáků hudebního 
oboru, který se koná v 18.00 hodin v obřad-
ní síni radnice.

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy

Přřipraavujemmmee

neděle 6. prosince 2015 
1. adventní koncert
kostel Slavičín, 19.00 hodin
úterý 15. prosince 2015
Vánoční koncert a výstava žáků ZUŠ Slavičín
vernisáž 17.00 hodin, koncert 18.00 hodin, 
radnice Slavičín
sobota 19. prosince 2015
2. adventní koncert
kostel Slavičín, 19.00 hodin

DDM Slavičín
Máme za sebou první měsíc nového škol-

ního roku, co se týče pravidelných aktivit (zá-
jmové kroužky a kurzy).

A jaká byla reakce na nabídku aktivit 
na tento školní rok? Z 51 nabízených akti-
vit se ujalo 47 (neujaly se tedy 4 aktivity), ale 
dokonce některé kroužky se musely rozdě-
lit do dvou skupinek. V této souvislosti by-
chom rádi upozornili rodiče dětí, že některé 
kroužky jsou ještě málo obsazeny, patří mezi 
ně: Modelář, Dračí doupě (kde se děti ponoří 
do fantazijního světa) a Hra na fl étnu, což je 
celkem škoda, protože cílem tohoto zájmové-
ho kroužku nebyla myšlena pouze hra na fl ét-
ničku jako taková, ale když jsme tuto nabíd-
ku tvořili, měli jsme především na mysli děti 
s dýchacími potížemi, jimž by právě tato ak-
tivita prospěla (metoda profesora Žilky). Dětí 
s dýchacími potížemi totiž docela přibývá.

Říjen se tedy plnou parou rozjel v  pravi-
delné činnosti DDM nejen v jeho hlavní bu-
dově, ale i v elokovaných pracovištích. Je to 
měsíc, kdy se mj. píší a podávají granty a neji-
nak tomu bylo i u nás, v našem zařízení. V této
možnosti shledáváme úžasný způsob, jak fi -
nančně pomoci aktivitám DDM.

No a říjen, to je i čas podzimních prázdnin. 
Na toto období byla dětem nabídnuta možnost 
zájezdu do kina ve Valašských Kloboukách 
na novou českou pohádku „Sedmero krkav-
ců“ a do muzea – 29. října 2015. Druhý prázd-
ninový den byl tak trochu ve sportovním du-
chu. S dětmi jsme si zadováděli ve sportov-
ní hale a v DDM si děti vyrobily krásné pod-
zimní dekorace. O zájemce na tyto aktivity
nebyla nouze.

A cco nnám přřiinese lisstoppad?

 14. listopad 2015 – akce pro rodiče a děti 
„Závodí celá rodina“, která se uskuteční 
ve sportovní hale a kuželně.

Exkurze GJP v Praze



7

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

listopad/2015

 6. listopad 2015 – již děti čekají na vyhlá-
šení akce, kterou tradičně pořádá Dům dětí
a mládeže ve spolupráci s Městským infocen-
trem Slavičín, letos v novém, zcela jiném po-
dání. Akce má název „Dýňohraní a dýňová
strašidýlka“, je určena pro rodiče a děti, kte-
ří si přímo v DDM dětí vyrobí své dýňáčky,
za které budou všechny děti odměněny a slav-
nostně je společně rozsvítíme před budovou.
O akci budou rodiče a děti včas informová-
ni, na všechny se moc těší pracovnice DDM!

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

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 mož-
nost tisku, kopírování a ukládání dokumentů
na média, vazba dokumentů do kroužkové vaz-
by, laminování 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 listopad: vánoční korál-
kování

Charita sv. Vojtěcha
Zaahrradníí sslavnoostt

Dne 2. října 2015 se uskutečnila
u příležitosti oslav 15. výročí vzniku Chari-
ty sv. Vojtěcha Slavičín v jejím areálu akce
s názvem Zahradní slavnost. Jelikož se vy-
dařilo počasí, v prostorách Charity se sešli
klienti, dobrovolníci, pracovníci a přízniv-
ci Charity sv. Vojtěcha Slavičín. Pro děti byl
připraven bohatý program v podobě nejroz-
manitějších zábavných, tvořivých i vědo-
mostních her a soutěží, děti měly možnost 
si zadovádět na skluzavce a skákacím hra-

du, který byl zapůjčen Mateřským centrem
Slavičín. Program byl obohacen vystoupe-
ním dětského tanečního country souboru
Little Beans žáků ZŠ Malé Pole Slavičín pod
vedením Mgr. Šárky Končické a Mgr. Jaro-
slavy Skráškové, nechybělo ani občerstve-
ní a společný táborák s opékáním špekáč-
ků. Věříme, že si všichni návštěvníci odnes-
li z tohoto pestrého prosluněného dne mno-
ho příjemných zážitků a vzpomínek a mů-
žeme se těšit na jejich účast na příštích ak-
cích Charity sv. Vojtěcha Slavičín.

Charita vyjadřuje své poděkování městu
Slavičín za fi nanční podporu akce, souboru
Little Beans žáků ZŠ Malé Pole Slavičín, pod
vedením Mgr. Šárky Končické a Mgr. Jaro-
slavy Skráškové, Mateřskému centru Slavi-
čín za zapůjčení skákacího hradu, Nadaci
Jana Pivečky za zapůjčení venkovních sta-
nů, panu Františku Šebákovi za ozvučení
celé akce a všem, kteří se na přípravě a rea-
lizaci akce podíleli.

Váánočční ballííčček

S blížícím se časem Vánoc a Štědrého dne
většina z nás přemýšlí, jakými dárky udělat 
svým blízkým radost. Někteří lidé však ne-
mají tolik štěstí, nemohou žít se svými rodi-
nami a zakusit atmosféru vánočních svát-
ků. Na základě této myšlenky vznikl projekt 
Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní
Charity Olomouc), do kterého se již poněko-
likáté Charita sv. Vojtěcha Slavičín zapojuje.
Jeho cílem je udělat radost a překvapit kon-
krétní děti z dětských domovů na Ukrajině,
jež žily i několik let na ulici. Projekt je určen
také dětem z chudých rodin, navštěvujícím
dětské domovy jednou denně za účelem zís-
kání teplého jídla. I ony mají svá přání a sny,

jež jsou zcela jiné, než u dětí v České repub-
lice. Záměrem je obdarovat děti formou vá-
nočního balíčku – dárku, který je jen pro ně 
(v hodnotě 1 000 Kč). Dárky jsou každoroč-
ně dětem předány na Ukrajině prostřednic-
tvím zaměstnanců Arcidiecézní Charity Olo-
mouc. Do balíčku je vhodné dát dítěti něco 
pro radost (hračku), něco na oblečení, věci 
do školy apod. Bližší informace o zabalení 
balíčku a jeho obsahu vám podá: Mgr. Mi-
lena Tománková, mobil: 739 344 107 nebo 
Magda Zůbková, mobil: 734 435 242.

Dárcem může být kdokoliv: jednotlivec, 
rodina, skupina přátel, společenství, organi-
zace. Jedná se o jednorázové obdarování, ze 
kterého nevyplývá žádný dlouhodobý záva-
zek ani pro jednu ze stran. Pokud se rozhod-
nete a budete chtít obdarovat konkrétní dítě, 
můžete tak učinit prostřednictvím webové 
aplikace a našeho pracovníka do 4. prosin-
ce 2015. Všem, kteří se rozhodnou tyto děti 
obdarovat, předem děkujeme.

Pracovnice Charity

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 lisstoppaduu 20155:::

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vse-
tín B, sobota 7. listopadu 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – TJ Slavia Kroměříž A,
sobota 14. listopadu 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín B – KK CAMO Slavičín A, 
sobota 21. listopadu 2015, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín A – KC Zlín B, 
sobota 28. listopadu 2015, 16.30 hodin

Kuželkářský klub Slavičín 

muži A – divizze, skuppina E
neděle 1. 11. PPetrovicee 10.15 hoodin
neděle 15. 11. Krnov 110.15 hoddin

dorost – krajsská soutěěž
sobota 7. 11. MMladcováá 10.00 hodin

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičíín
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Petr a Pavlína Kovaříkovi – dcera Lucie
Roman Gorec a Lenka Hlaďová – syn Michal
Tomáš a Klára Vaňkovi – dcera Nela
Petr a Romana Struhařovi – syn Alan
Petr a Markéta Pazderovi – syn Petr
Miroslav Bor a Zuzana Častulíková – dce-
ra Karin
Zdeněk a Nikola Hrnčiříkovi – dcera Linda
Lukáš a Jana Hrnčiříkovi – synové Jan a Lukáš

Tomáš Alexa a Jana Nogheová – dcera Eliška

SŇATKY – ZÁŘÍ
Eduard Naňák a Žaneta Dorňáková
Tomáš Machů a Martina Žvaková

ÚMRTÍ
 2. 9. 2015 Stanislav Černobila, 80 let, Slavičín
 2. 9. 2015 Rudolf Rak, 88 let, Slavičín
 4. 9. 2015 Lubomír Říha, 84 let, Hrádek

 6. 9. 2015 František Mucha, 87 let, Slavičín
 8. 9. 2015 František Radoň, 71 let, Lipová
 13. 9. 2015 Mons. doc. ICLic. František Polášek Th.D.,František Polášek Th.
    papežský prelát, 881 let, Olomouc
 15. 9. 2015 Ivanka Malotová, 68 let, Hrádek
 22. 9. 2015 Marie Schichová, 73 let, Slavičín

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

V Z P O M Í N Á M E

Dne 2. lisstopadu 2015 
by se doožila 100 let 

pannní MMarie REMMEŠOVÁ
y

 z Petrůvky 
a dne 25. ledna 2016

tommmu bbudou 3 rooky od jejího úmrtí. 
S llláskou vzppomíná rodina 

Remešovaa a Janíkova. 

DDneD  25. lisstopapadu du du 2012012015 5 5 5
vzpomomomeneme 44. s. ssmutmutmutné nnéé

výrvýrvýročíočíočí úm úmúmrtírtírtí našehšeho to to tatíatíatínkannkanka, , 
panpanpana a a JosJosJoseefaefa BU B LÍČLÍČLÍČKAKAKAA
a da da dne ne ne 2. 2. 2. pproprosinsince ce ce 22012 5 

by by by se se se dožddožil il 80 80 0 letl . 
Za ZaZa tictictichouhouhou vz vzvzpopompomínkín u děkukuěkujíjíjí j dětdětd i i 

a va va vnounoučatatta.a. a. 

DDne 26. lisstopadu 2015 
totomto u budee 5 let, co nás 
opustila naaše maminka,
ppaní Mariie ŤULPOVÁ. 

Dne 4. října 2015
tomu bylo již 30 let, 

co nás opusstil náš tatínek, 
pan Emil ŤUULPA

pp
 ze Šanova.

S láskou a úctouu vzpomínají dcery 
s roddinami. 

Dne 18. lisstopadu 2015 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

našeho mannžela a tatínka,
pana Jindřicha REMEŠE

z Peetrůvky.
Za tichouu vzpomínku 

děkuje manželkaa a dcery a rodinami.

Dne 21. listopadu 2015
vzpomeneme 1. smutné 

výročí úmrtí pana 
MMiroslava SKOČOVSKÉHO

ý p
. 

SS láskou a úctou vzpomínají 
mmaanželka, syn Honza s rodinou, 

mmaminka a ostatní příbuzní. 

Dne 5. listopadu 2015 
uplu yne 15 let, kdy nás navždy 

opustil pan Jiří KADLČÁK 
y

ze Slavičína. 
Za Z tichou vzpomínku děkuje

manmma želka Vladimíra a děti Leona 
a Daniel s rodinami.

Dne 27. listopadu 2015 
vvzzpomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 
,naše maminka, 

ppaní Anastázie HRBÁČKOVÁ
z Nevšové.

SS láskou a úctou vzpomínají 
dděti Božena, Ludvík, Libuše 

a František s rodinami. 

Dne 19. listopadu 2015 
vzpomeneme 5. výročí

úúmmrtí pana Jaroslava TELÍŠKA
ý

z Nevšové.
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.
DDcerraa Anna a syn Jaroslav s rodinami.. 

Dne 12. listopadu 2015 vzpomeneme 
jiiž 17. výročí úmrrtí paní 
VVěry KIŠŠOVÉVVěry
j ýý

 (ČČížové). 
p

u vzpomínku dděkují dceryZa tichhou
Lenka s rodinaami a ostatní Katka a L

příbuzní. 

topadu 2015 uuplyne 25 let Dne 4. lis
mrtí pana od úm Joseefa BAČI

p y
. 

o znali, vzpommeňte s námi. Kdo jstee h
zpomínku děkkují manželka, Za Za tichouu v
vé a dcera s roodinami.synnov

října 2015 upplynul 1 rok Dne 119. 
, kdy nás navžždy opustila od doby,

paní LEHOVCOVÁÁ Věra 
yy

ze Slavičína.
skou vzpomínnají děti S lás

s rodinamii.

Dne 14. listopadu 2015 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmmrtí pana 
Micchala BUJNY ze Slavičína. Y
S lááskou a úctou vzzpomínají 

rodičče, sestra Monikaa s rodinou 
a bratr Zdeněěk. 

Dne 9. listopadu 2015 vvzpomeneme 
5. ssmutné výročí úmmrtí paní 

Franttišky ŠVAJDOVÉÉ
ýý

 z Hrádku. 
S láskkou a úctou vzpoomínají děti 

s rodinamii. 

Dne 27. liistopadu 2015 uplyyne 5 let 
od doby, kkdy nás navždy opuustil pan 

Stanislaav ZEMÁNEK
y y y

 z Hrrádku. 
S láskou a úúctou vzpomínají aa za tichou 

vzpomínkku děkují manželkka a děti 
s rodinami.

Dnne 14. listopadu 20115 55 
uplynee 1 rok ode dne, kddy nnás ás ás ásás

neodpuustitelnou chybou nnašeho 
zdravvotnictví ve věku 155 let 

navždy oppustila čistá a nevinnná duše 
našeho drrahého Filipa UNZZEITIGA.

Byyla vždy plná láskyy, 
humorru a sportovního ellánu. 
Kdo jste jej znali, věnujtee mu, 

prosíím, tichou vzpomínnku.
CChybíš nám, Fildo.

Dne 16. října 2015 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrt ppaní utné výročí úmrtí ppaní 

Marie DŘÍMALOVÉ
ýý

 z Bohhuslavic
a dne 10. října 2015 jsme vzppomněli 

její nedožité 86. narozenniny. 
S láskou a úctou vzpomínajíí manžel 

Karel, syn a dcera s rodinnami, 
rodina Luskova. 

Dne 21. listopadu 2015 vzpommeneme 
4. smutné výročí úmrtí ppaní 
Jaroslavy NEJEZCHLEBOVÉ

ý pp

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají a za ti-

chou vzpomínku děkují syn Jaroslav 
a příbuzní. 
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Program MC Slavičín na listopad 2015
 Po 2. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
Út 3. 11. 10.00 hodin: Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 2 – 3 roky, 13.45 hodin: Otisky 
do hlíny (nutné se nahlásit předem)
 St 4. 11. 9.30 hodin: Baby masáže (nutné
se nahlásit předem), 10.00 a 15.00 hodin: 
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2
roky
 Čt 5. 11. 10.00 hodin: Hudební miniško-
lička pro děti 1 – 2 roky, 13.45 hodin: Otisky 
do hlíny (nutné se nahlásit předem)
 Pá 6. 11. 10.00 hodin: Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
 Po 9. 11.10.00 hodin: Hudební miniškolička
 Út 10. 11. 10.00 a 15.00 hodin: Pohybové
hrátky pro děti 2 – 3 roky 
 St 11. 11. 9.30 hodin: Baby masáže (nutné 
se nahlásit předem), 10.00 a 15.00 hodin:
Pohybové hrátky pro děti 1 – 2 roky
 Čt 12. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro
děti 4 – 6 let
 Pá 13. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
 Po 16. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti 
Út 17. 11. Zavřeno – Státní svátek
St 18. 11.9.30 hodin: Baby masáže (nutné
se nahlásit předem), 10.00 hodin: Masáže
pro rodiče (nutné se nahlásit předem), 
15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 2 – 3 roky
 Čt 19. 11. 10.00 hodin: Hudební
miniškolička pro děti 1 – 2 roky,
15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 4 – 6 let
 Pá 20. 11. 10.00 hodin: Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
 Po 23. 11. 10.00 hodin: Hudební mini-
školička
 Út 24. 11. 10.00 hodin: Čtenářem od
batolete, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro
děti 2 – 3 roky
 St 25. 11.9.30 hodin: Baby masáže (nutné
se nahlásit předem), 10.00 hodin: Pohybové
hrátky pro děti 1 – 2 roky, 15.00 hodin: Po-
hybové hrátky pro děti 2 – 3 roky
Čt 26. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 15.00 hodin: Canisterapie pro
děti od 3 let (max. počet 10 dětí)
Pá 27. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
Po 30. 11. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
Každé úterý, středu a čtvrtek je volná herna
od 13.00 hodin.

M
Čtvrtek 12. listopadu 2015:
Iva Pekárková – road show 2015. Beseda a au-
togramiáda známé spisovatelky

Známá publicistka, překladatelka a také
autorka mnoha prozaických děl představí
svou bohatou románovou a povídkovou tvor-
bu, jenž zaujala čtenáře v mnoha zemích světa.

V pořadu připomene své nejznámější titu-
ly, např. Péra a perutě, Levhartice, Zápisky
z Londýna aj. Pohovoří také o své nejnověj-
ší knize povídek s názvem Beton. Je odvážná
v životě, v psaní a nebojí se zabývat vztaho-
vými problémy, předsudky i erotikou. Může-
te se tedy těšit nejen na setkání s jejími kniž-
ními hrdiny, ale také na dobrodružné zážit-
ky z jejího světoběžnického života.

Na akci se uskuteční prodej jejích knih
se slevou.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný.

O autorce...
Iva Pekárková studovala přírodovědeckou

fakultu, obor mikrobiologie a virologie, ale
krátce před jejím dokončením, v roce 1983,
ji její dobrodružná povaha podnítila k emi-
graci přes Rakousko do USA. Tam vystřída-
la několik zaměstnání, včetně barmanky, so-
ciální pracovnice a taxikářky v New Yorku.
V roce 1997 se pak vrátila do Prahy, krátce
působila v redakci MF DNES. Od roku 2005
žije v Londýně, kde žije se svým přítelem Ni-
gérijcem Kennym.
Pátek 20. listopadu 2015: Vzpomínání
na stíhacího pilota Josefa Stehlíka

PhDr. Ladislav Slámečka návštěvníkům
pořadu připomene dramatické životní osu-
dy zdejšího válečného hrdiny u příležitos-
ti 100. výročí jeho narození. Na besedě lze
zhlédnout fi lmový dokument ze slavnostní-
ho aktu – odhalení pamětní desky plk. v. v.
Josefu Stehlíkovi. Spolupořádá Klub přátel
historie Slavičínska.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný.
 Pátek 27. listopadu 2015: Od klenotu k síd-
lu loupežníků

Povídání pana Marka Semely o historii
divnického zámku a o jeho zániku. Součás-
tí akce je promítání dobových dokumentů.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný.

Akkce ppro děěttii:

Čtvrtek 5. listopadu 2015: Veselé čtení
s Nezbedníčkem

Pravidelná návštěva předškoláčků v do-
provodu rodičů případně prarodičů v městské
knihovně. Nezbedníčkova knihovnička ten-
tokrát dětem představí další poutavou kníž-
ku s názvem Veselá farma – listy. Zábavný
pořad proběhne v duchu veselého soutěže-
ní, luštění hádanek, výtvarných hrátek a po-
hybových i jiných her. Začátek: 15.00 hodin.
Středa 18. listopadu 2015: Setkání s ta-
jemnem – IX. ročník

I v letošním roce se zájemci z řad dětí

a mládeže mohou těšit na strašidelnou show, 
v níž je čeká setkání se záhadnými bytostmi 
z hororových knižních i fi lmových příběhů.

Pestrý program zaujme napínavými oka-
mžiky i veselou zábavou. Nebude chybět ná-
vštěva temné kobky s jejím děsivým obyva-
telem, hrátky s duchy v knihovnickém skle-
pení, poradna věštkyně a mnoho dalších her 
a soutěží, z nichž bude chvílemi jezdit mráz 
po zádech. Tajuplný večer vyvrcholí módní
přehlídkou strašidelných masek a převleků.

Všichni účastníci získají drobné odměny 
a ceny za úspěšné plnění úkolů. Zajištěno je 
malé občerstvení.

Začátek: 16.00 hodin v městské knihov-
ně. Vstup volný.

Na akci je nutné přihlásit se předem 
v knihovně nebo na telefonu: 577 341 481, 
případně e-mailem: knihovna@mesto-sla-
vicin.cz. Podrobnější instrukce o akci bu-
dou k dispozici v knihovně nebo na http://
knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl Aktuál-
ní informace).

Na uvedené pořady jste do knihovny 
srdečně zváni!

13. listopaadu – 311. prosincce 2015
Výtvarnné práce studdentů 

gymmnáziaa – GJPP 
a SSOŠ Sllavičínn

gy J

Galerie měsstské knnihovny, ootevřeno 
v ppůjčovnní době. 

Listopad s knihovnou

Poořaddy pro vvveřejnosst:
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aPozvánky, kalendáře
3. 111. SSokollovna 
KLUBYY ZDDRAVVÍ
5. 111. SSokollovna 
ZÁBAVVNÝÝ VEČČER PRRROO SENIOORYY
6. 111. ZZŠ MMalé Polee
LAMPPIONNOVÝÝ PRŮVVOOD
6. 111. DDDM Slavičíínnn 
DÝŇOOHRAANÍ
11. 11. sídlišště Vlárraaa
SVATOOMAARTIINSKÝ PPPRŮVODD
22. 11. Sokoolovna
DIVADDLOO NEJJEN PRROOO DĚTI…
22. 11. kostel sv. VVojojjtěcha
KONCCERTT DUUCHOVVNNNÍ HUDBBY
28. 11. Sokoolovna
GALAAKONNCERRT SLAAVVVIČANUU
29. 11. Sokoolovna
ADVENNTNNÍ KOONCERRTTT L. FILIPOVVÉ

Připravujeme:
4. 112. RROZSSVICOVVÁÁÁNÍ VÁNNOČNÍHHO 
STROMMU SLAAVIČÍN
6. 112. 11. ADDVENTNNNÍÍ KONCEERTT
9. 112. ČČESKKO ZPÍVVÁVÁÁ KOLEDDY
19. 12. 2. ADDVENTTNNNÍ KONCCERRT
26. 12. ŠTĚPÁNSKKÝÝÝ KOTÁRRFEST
28. 12. ZPÍVVÁNÍ UU RRADNICCE

V poøadu vystoupí:

LET 
SE 

SLAVICANEM

Diaklub a Měssto Slavvičín Vás zvvooou na 

ZÁÁBAAVVNÝÝ VEČERRR 
PPROO SENNIORY

čtvvrtek 5. listoopadu 20155 
od 16.00 hhodin

Sokoolovna SSlavičín
Prograam:

- zahrraje huudebníí skupina TTriiio
- ppřekvappení

Vstup zdaarma.

Kulturrrnní komiise a neevšovsskkké 
maaminkyyyy Vás zvvou do Nevšovvvé na

Roooozsvěěcovvání 
vvánoooočníhho sttrommmuu 
aa Váánnnočnní jjarrmarrrrk 

28. listopadu 2015 
u kaple v Nevšové

NNa jjarmaarrrku budde mmožžné zakkoooupit: 
adventnnnní věncee (naa stůůl i na dddveře) 
adveenntní a vvánoočnní dekoraaci 
perrnnníkové aadvventtní svíccnnny

dárkovvé přředmměty
domáccí vvánoočky 

Proggram:
- 155..000 hodiin: mmšee svatáá

- 116.000 hodiinnn: vystoupeení dětí z MMMMŠ a ZŠ
- 177..000 hodiin: oohňňostroj

Výtěžek zz jjarmarrku budde věnnooovaný 
na opprrravu kaaplee v NNevšovvééé. 
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SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Frýdek-Místek, ppobočkaa Luhačovicceee
Sociálně aaktivizzační sslužba proo rrodiny 
s dětmi
Služba je uurčena rodináám, osaměléémmmu rodi-
či či jiné pečující osoběě s jedním nnebbbo více 
dětmi ve vvěku 0 – 18 leet, které se nnaaacháze-
jí v dlouhodobě ttíživé a nepříznivé siiituaci:
nevyhovvující bbytová situace
 problemmatickáá fi nančční situace
 potíže ss výchoovou a se zajištěnímmm vzdě-
lání dětí
 rodina usilujjící o nnávrat dětíí ((dítěte) 
z ústavní vvýchovvy zpět ddo rodiny 
těhotné ženy, které sse připravujjí na pří-
chod dítětee

SOCIÁLNÍÍ ASISTENCEE je služba:
 bezplatnná
 dobrovoolná
 terénní (probííhá v domácnosti rooddiny a je 
poskytovánna na úúzemí mměsta Luhačovvvic, Sla-
vičína a všech sppádovýcch obcí)

Poskytovattel služby:
Slezská diaakoniee
Na Nivách 7, Česský Těššín
web: wwww.slezskkadiakoonie.cz

Kontakt:
Mgr. Lenkaa Petřeeková, DDiS.
telefon: 7344 369 695
e-mail: asisstence..zk@slezskadiakonniee.cz

Společnost HOPA CZ, s. r. o., 
hledá do svého týmu sil-
nou, dynamickou osobnost se 
schopností samostatné práce 
na pozici:

NÁKUPČÍ

Náplň práce:
 tvorba a správa nákupních objednávek
 komunikace a jednání s dodavateli

Předpoklady uchazeče:
 zkušenosti z předchozí praxe v oblasti
nákupu (min. 2 roky)
 znalost anglického jazyka slovem i pís-
mem
 samostatnost

Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti
 motivující fi nanční ohodnocení
 nástup dohodou

V případě vašeho zájmu o tuto pozici zasí-
lejte životopis spolu s motivačním dopisem
v českém a anglickém jazyce na adresu
bonko@hopa.cz 

Advenntníí zájeezd – BBrrrno
sobota 12. prosince 2015

Prograam: 
 proohlídkka městaa s průvodccemmm
náávštěvaa vánočního jarmarrkkku 

na Náměěstí Svvobody a na Zelnémm trhu 
CCena: 2550 Kč

Záájemci se mohhou přihlásitt 
na Měěstskémm infoccentru Slaviičííín, 

e-mail:: kultuura1@mesto-slavicinn.ccz, 
telefoon: 737 751 874 

(BBc. Maarie Studeníková). 
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Náplň práce:
 vertttikiii ální aaaa hhorizonntálnnní frézování dílů ffforeme  a drobných díílůů přípravků

Požadujeme:
 vyvyučennn, praxxe v obboru u u u
 samooostsatnosts  při prár ccci
 o e ace v ec c é vý ob do u e acoriientace v techh inické é ývýrobbníí ddokkumentacii

Nabízíme:
 práci v dobrém kolektivu
 dobrý výdělek
 standardní benefi ty a bonusy

NÁSTROJÁRNA VIZET, S.R.O. VALAŠSKÉ KLOBOUKY PØIJME 
DO PRACOVNÍHO POMÌRU FRÉZAØE NA KLASICKOU FRÉZKU F3A

Více informací:
gIng. Karel Vlček

VIZET, s. r. o. Brumovská 1049, Valašské Klobouky
tel.: 577 320 175, mob.: 777 770 420, e-mail: info@vizet.cz
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Do našeho týmu hledáme pracovníky 
na tyto pozice:
TECHNOLOG
Požadavky:
 Vzdělání: ÚSO/SO se zaměřením strojírenství
 Praxe: praxe ve strojírenství výhodou  
 Odborné znalosti: MS Offi ce – pokročilí, zejm.
Excel
 Ostatní znalosti: znalost AJ, NJ výhodou, orien-
tace ve výkresové dokumentaci, přehled v oblasti stro-
jírenství (zpracování plechu výhodou), orientace v ja-
kostech materiálů 
 Osobní požadavky: vysoké pracovní nasazení,
fl exibilita, samostatnost, rozhodnost a zodpovědnost,
schopnost týmové práce, příjemné vystupování, schop-
nost vyjadřování v technické oblasti
Pracovní náplň:
 tvorba technologických postupů
 stanovení normativu spotřeb materiálu a výkono-
vých norem
 optimalizace výrobních procesů a návrh zlepšení
 vyhledávání a zavedení do výroby nových techno-
logií, následné technické vyhodnocení 
 technologická a konstrukční inovace stávajících vý-
robků 
ACCOUNT MANAGER
Požadavky:
 Vzdělání: VŠ/SŠ – zaměření strojírenství výhodou
 Praxe: praxe ve strojírenství výhodou
 Odborné znalosti:uživatelská znalost MS Offi ce,
zejm. Excel, velmi dobrá znalost AJ, další jazyk výhodou
 Ostatní znalosti: ŘP sk. B
 Osobní požadavky: komunikační a organizač-
ní dovednosti, logický úsudek, rozhodnost, samostat-
nost i schopnost týmové práce, schopnost navazovat
a udržovat vztahy se zákazníky, prezentační a vyjed-
návací dovednosti, příjemné vystupování, vysoké pra-
covní nasazení
Pracovní náplň:
 péče o portfolio stávajících zákazníků (komunikace,
organizace potřebných aktivit, account management)
 akvizice nových zákazníků (nabídky, analýzy po-
třeb zákazníků)
 vyjednávání obchodních podmínek a procesních na-
stavení a jejich implementace 
komunikace a budování dobrých vztahů se zákazníky
PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR
Požadavky:
 Vzdělání: SŠ/VŠ se zaměřením procesní/průmys-
lové inženýrství nebo praxe v oboru
 Praxe: vhodné i pro absolventy oboru 
 Odborné znalosti: MS Offi ce – pokročilí, zejm.
Excel
 Ostatní znalosti: znalost AJ, NJ výhodou
 Osobní požadavky: kreativita, fl exibilita, samo-

statnost, rozhodnost a zodpovědnost, schopnost týmo-
vé práce, příjemné vystupování
Pracovní náplň:
analýza a vyhodnocování procesů, výrobních uka-
zatelů a jejich následné zlepšování prostřednictvím me-
tod štíhlé výroby
tvorba layoutu, optimalizace materiálového toku 
spolupráce s  ostatními odděleními společnosti vč.
každodenní komunikace s pracovníky výrobních provozů.
INŽENÝR KVALITY 
Požadavky:
 Vzdělání: SŠ/VŠ technického směru (zaměření 
na strojírenskou výrobu výhodou)
 Praxe:praxe ve strojírenství, v oblasti kvality výhodou
Odborné znalosti: čtení výkresové dokumentace,
MS Offi ce, nástroje kvality
Ostatní znalosti: dobrá znalost AJ slovem i pís-
mem podmínkou, ŘP sk. B
 Osobní požadavky: fl exibilita, samostatnost,
rozhodnost a zodpovědnost, schopnost týmové práce,
komunikativnost
Pracovní náplň:
komunikace se zahraničními zákazníky
řešení zákaznických reklamací formou 8D reportu
zajišťování vzorkování pro zákazníky
zavádění nápravných opatření, dohled nad kvalitou
MISTR VÝROBY 
Požadavky:
Vzdělání: ÚSO/SO – zaměření strojírenství vý-
hodou
Praxe: praxe ve strojírenství výhodou
Odborné znalosti: uživatelská znalost MS Offi -
ce, zejm. Excel
Ostatní znalosti: ŘP sk. B
 Osobní požadavky: komunikační a organi-
zační dovednosti, fl exibilita, empatie, rozhodnost,
samostatnost i schopnost týmové práce, schopnost zvlá-
dat zátěžové situace, vysoké pracovní nasazení
Pracovní náplň:
řízení a organizace prací
dohled nad plněním úkolů a dodržováním časové-
ho harmonogramu
kontrola dodržování bezpečnosti práce
kontrola a vyhodnocování práce a výroby
motivování pracovníků
komunikace s dodavateli a zákazníky
NABÍZÍME:
možnost seberealizace a profesního rozvo-
je v rámci oddělení či celé fi rmy
příležitost tvořit a podílet se na zajímavých
projektech
možnost využití znalosti cizích jazyků
zvyšování profesní kvalifi kace v rámci fi -
remního i externího vzdělávání 
 zajímavé fi nanční ohodnocení, další zaměst-
nanecké benefi ty (dotované stravování, soci-
ální fond, rekreace, jazykové kurzy, apod.)

Dále nabízíme volná místa na pozicích svářeč,

obsluha strojů na zpracování plechu, strojíren-
ský dělník. Nevyučené zapracujeme. 
Nástup možný ihned.
Písemný životopis se sdělením, zda souhlasíte s uložením 
Vašich dat do interní fi remní databáze uchazečů, zašle-
te na adresu: alena.stefanikova@tvd.cz

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

Firma Slavlogistic, s. r. o.,
přijme řidiče
Předpoklady uchazeče:
 řidičský průkaz sk. „C“
 profesní průkaz
 spolehlivost, samostatnost

Nabízíme:
 zázemí rozvíjející se fi rmy
 dobré platové ohodnocení
 nástup možný ihned

Kontakt: Ladislav Saňák, telefon: 
774 525 260, e-mail: slavlogistic@centrum.
cz, web: www.slavlogistic.cz

Technická výroba, a. s.
se sídlem 

Rokytnice 203

Restaurace Záložna Vás zve na 

MARTINSKOU HUSU
A SVATOMARTINSKÁ VÍNA

10. – 12. listopadu 2015
Telefon: 577 342 315.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali pořadatelům Dětského 

dne a koncertu v Hrádku v červnu 2015, 
a to zejména Šárce Valčíkové a Majošovi

Zvonkovi, za fi nanční příspěvek 15 000 Kč pro
našeho syna Lukáše. Radek a Lea Bartošovi



SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ
14listopad/2015

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 11/2015, náklad 
3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008.
Odpovědný redaktor: Zuzana Matulová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 
fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku
odpovídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska 
vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Senioři z Nevšové v Ostravě
Většina lidí má Ostravu v paměti zafi xova-

nou jako město zahalené dýmem, prachem,
kouřem – zkrátka černé a bez půvabu. Chtěla
jsem svým přátelům ukázat její současnost,
ale i něco z její historie.

V den D – 15. července 2015 – jsme vyrazili.
První zastávkou byla sakrální budova – chrám
Panny Marie Nejsvětějšího srdce v Marián-
ských Horách. Správce kostela nás fundovaně
seznámil s jeho historií, my mu za odměnu
zazpívali „Madonu“. Hluboký zážitek ze zpěvu

v nás přetrval až do dalšího místa.
V areálu hornického muzea v Petřkovicích

na Landeku nás v síni pro velké akce přivítali
hornickou svačinou – chlebem se sádlem,
škvarky a „hornickou vlajkou“. A pak už
jsme sestupovali do 1. patra podzemní
šachty dolu Anselm. Pro opravu těžní věže
nebyla v provozu důlní klec. Průvodce nám
podrobně popisoval náročnou práci horníků,
důlní techniku v provozu, kterou užívali při
těžbě uhlí, ražení chodeb, ocelovou „kráčející

výztuž“ a předvedl nám
skutečnou tmu.

V „Síni slávy“ jsme
v z d a l i  h o l d  v š e m ,
kteří při dobývání uhlí
v hloubce i tisíc metrů
pod zemí  zahynul i
i  těm,  kteř í  je  za -
chraňovali, a pomoc
kamarádům při záchraně
je stála život.

Po obědě v restau-
raci „Harenda“ jsme
zamířili do centra města,
na Novou radnici, její
vyhlídkovou věž. Z výšky
73 metrů a jejich ochozů
jsme sledovali při výkladu
průvodkyně panorama

Beskyd, Jeseníků. Město – třetí největší 
v republice – před námi leželo jako na dlani. 
Sledovali jsme s překvapením široké ulice,
světlé domy, zkrátka moderní a pěkné město.

Ostrava je místem s nesčetnými půvaby, 
v němž vládne čilý ruch velkoměsta. Nám 
všem se potvrdilo, že to je „razovity region 
i fajn ludi v šumnem městě“.

Rádi jsme se vraceli domů, do Nevšové. 
Zájezd jsme měli možnost uskutečnit 
i díky grantu města Slavičín a velmi rádi jej 
využijeme smysluplně i příští rok. Na cestu 
za poznáním nových míst se těší všichni 
členové „Klubu důchodců Nevšová“.

Stanislava Pučoková, 
vedoucí zájezdu a předsedkyně klubu

Podařilo se nám zachytit jedno ze stra-
šidel na stezce odvahy, která se konala
18. září 2015 v Nevšové na myslivecké cha-
tě. Každé dítě dostalo u vstupu svítící nára-
mek a občerstvení. Tuto strašidelnou cestu
si přišlo projít skoro 40 dětí. Všechny děti
se vrátily bez úhony. Některá hodná stra-
šidla také rozdávala bonbony a jiná zase

postrašila i doprovázející rodiče. Ten, kdo
prošel celou stezkou, si pak vyzvedl i věc-
nou odměnu. Jako překvapení pro návštěv-
níky bylo připraveno zapálení barevných
dýmovnic, jenž uchvátily nejen všechny
děti, ale i dospělé. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří
se zúčastnili a přispěli tak svou návštěvou
k příjemné atmosféře. Také ale děkujeme
všem organizátorům, bez kterých by se
tato akce nekonala. Jsou to: Marek a Han-

ka Sedláčkovi, Barbora a Aleš Foj-
tíkovi, Zuzka Medvědová, Lenka
a Adélka Maryášovi, Hanka Kubico-
vá, Simona a František Goňovi. Dě-
kujeme také našim strašidlům: Mi-
roslavě Ševčíkové, Věře Andersové,
Bertě Pláškové, Aničce Münstero-
vé, Haně Masařové, Matěji Medvě-
dovi, Daliboru Andersovi, Monice
Andersové, Milanu Andersovi, Da-
vidovi Peškovi.

Děkujeme všem našim sponzo-
rům, městu Slavičín a organizaci
KDU-ČSL za poskytnuté fi nanční
prostředky na tuto akci a velké po-
děkování Mysliveckému sdružení
Nevšová za zapůjčení chaty.

Simona Goňová

Stezka odvahy
Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou 

účast na tradiční Drakiádě s Mateřským cen-
trem Slavičín. Počasí nám přálo, vítr foukal 
a draci krásně létali. Rodiče s dětmi si užili 
krásné odpoledne, posilnili se hřejivým čajem 
či grogem a kdo chtěl, ještě si mohl jít opéct 
špekáčky. Na setkání se těšíme opět příští rok. 

Tým MC Slavičín

Drakiáda

Upozorňujeme všecchny přispěěvatele 
a inzerentyy Slavičínského zpravvodaje, 

že uzávěrka čísla 1/2016 
bude již 10. prosince 2015. 

Děkujjeme za ppochopení……


