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Cantare opět na cestách 

Nový sběrný dvůr v provozu
Společčnostt  E-ONN  upozorňňuuje ,  že 

dne 7. 11.. 2011 od 7.330 do 15.3300 hodin 
bude vypnutt elektrický prouud v ulicích:

Hrádeckká, Družžstevní, NNádražní, Naaddd Výpus-
tou, Za Školoou, Osvvobozenní, Mladotickéé nnábřeží, 
Ke Snožku, SSpojovaací, Za ZZemánky, Příččnnáá, L. Vý-
ducha č. p. 5501

Dále: CVVP Galvanika, ABM Hrádekkk, AGM 
Servis, Agrinea, PPolicie, DDFH, Fe Maarkket, JTA, 
Mor.  vodárrenská, OMI, SSaddlers, Slaavi, Trako, 
Zvláštní škola, Pila VVágner

Svoz tříděného odpadu 
papír, nápoojové karrtony 2. 111.
sklo barevnné a bílé 9. 11. 
plasty 30. 111. 

V tomto čísle si přečtete 
 nabídky proodeje a pronájmu městských 

bytů 
zprávy z čiinnosti škol a mmístních or-

ganizací
kulturní a ssportovnní pozvánnky aj.

Společnost E-ON upozorňuje

Od 1. 10. 2011 je znovu v provozu sběrný
dvůr v areálu Služeb města Slavičína. 

Tento dvůr prošel v letošním roce zásadní
přestavbou, která byla možná díky dotaci
z Operačního programu životní prostředí
na projekt „Sběrný dvůr a rozšíření separace
odpadů – Slavičín“.

V rámci projektu byla vytvořena nová
plocha, postavena hala na třídění a shro-
mažďování odpadů, pořízeny velkoobjemové
kontejnery a nádoby na odpad a zakoupeny
dva stroje – nosič kontejnerů a čelní na-
kladač, které budou sloužit k manipulaci
s odpady a kontejnery. Celkové náklady
projektu činily 8,289 mil. Kč, z toho dotace
činila 90 %. Vlastní zdroje města pak činily
828 tis. Kč. 

Třídění odpadů ve městě probíhá již
dlouhou dobu a jsme na ně jistě zvyklí.

Nicméně třídění odpadů nabývá stále
většího významu, protože neustále roste

cena za ukládání odpadů, v následujících
letech poroste zejména poplatková část 
této ceny, která se bude odvádět státu. Čím
více odpadů vytřídíme, tím méně je nutno 
ukládat na skládku, tím méně za svoz a li-
kvidaci odpadů zaplatíme. A samozřejmě
tím ekologičtěji se chováme.

Věříme, že nejen ekonomická motivace,
ale i příjemné prostředí nového sběrného
dvora s dostatečně širokou provozní dobou
bude nás všechny ještě více ke třídění od-
padů motivovat.

Ing. Jaroslav Končický,
starosta

Slavičínský pěvecký sbor Cantare byl po-
zván panem farářem P. Janem Kornekem, aby
svým hudebním vystoupením přispěl v neděli
2. 10. 2011 k oslavám 250. výročí vysvěcení 
poutního chrámu Očišťování Panny Marie 
v Dubu nad Moravou. 

Kdo zná toto poutní místo s mohutným
barokním chrámem, který pojme stovky
poutníků, ten jistě pochopí, že jsme byli plni
očekávání a na zájezd se moc těšili.

Již v sobotu 1. 10. 2011 odpoledne jsme
opustili naše rodiny a vyrazili na cestu do Dře-
vohostic, kde nás ve večerních hodinách čekal
společný koncert se Smíšeným pěveckým
sborem Vocal z Přerova. 

Zpěváky jsme poznali v květnu letošního 
roku na Festivalu amatérských pěveckých
sborů v Moravské Třebové a nabídka přerov-
ské sbormistryně ke spolupráci tak vyústila 
v příjemné setkání nadšených moravských
zpěváků s dřevohostickými příznivci sboro-
vého zpívání.

Po koncertě nás autobus odvezl do poutní-
ho domu na Hostýně, kde jsme složili své hlavy
a někteří i modlitby u Panny Marie Hostýnské.
Toto posvátné místo, spojené s pokorou a Boží
přítomností, nás v předvečer slavnostního dne
v Dubu naplnilo zvláštním pokojem. 

Pokračování na str. 10
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ničemu takovému nenasvědčují. Odsud lze
dovodit, že skládkové vody nebyly společ-
ností nezákonně vypouštěny. Nic takového
nekonstatovala ani ČIŽP. Skutečností je, že
v oplocení skládky byly objeveny díry a čer-
padlo skládkových vod nebylo zabezpečeno
proti neoprávněné manipulaci. Rada města
proto vzala stanoviska jednatelů na vědomí,
požádala jednatele společnosti o zabezpečení
čerpadla a přijetí opatření k zamezení pohybu
cizích osob na skládce mimo provozní dobu
a uložila městské policii zaměřit se na kon-
trolu pohybu osob na skládce a v její těsné
blízkosti v odpoledních a nočních hodinách.

Tolik stručně k vysvětlení, zájemce o bližší
podrobnosti odkazujeme na shora uvedené
písemnosti na webu města. 

Jak dopadlo jednání ohledně plochy nad 
hotelem na sídlišti ve čtvrti Malé Pole? Budou
tam další obchody?

V září t. r. jednalo zastupitelstvo města
o žádostech fi rem Floreš, s. r. o. a BTC Tra-
de, s. r. o. o odprodej pozemků v lokalitě nad
hotelem Slavičan. Obě žádosti byly předtím

předmětem veřejného projednávání. Zámě-
rem fi rmy Floreš, s. r .o., je vystavět nový 
objekt – obchod Outdoor a sport na křižo-
vatce ulic Luční a Dlouhá. Zastupitelstvo 
města dalo tomuto záměru zelenou a prodej 
pozemků schválilo. Je tedy na investorovi, 
jak rychle bude svůj záměr realizovat, nic-
méně hrubou stavbu bude muset stihnout 
do dvou let. Tak totiž zní (či znít bude) jedna 
z podmínek smlouvy.

Záměrem fi rmy BTC Trade, s. r. o., je roz-
šíření stávající prodejny Hruška provedením 
její přístavby směrem k hotelu Slavičan. 
Zastupitelstvo města záměr schválilo s tím, 
že požaduje doložení vizualizace projektu, 
zabezpečení dostatečného počtu parko-
vacích míst a dojednání majetkoprávního 
vypořádání k dotčeným pozemkům (prodej 
nebo směna). Pokud žadatel požadované zá-
ležitosti doloží, bude věc znovu projednána 
zastupitelstvem města. V tomto případě tedy 
defi nitivně rozhodnuto není. 

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

Ptají se lidé…

Před časem se na internetu objevily 
fotografi e o údajném vypouštění skládko-
vých vod ze skládky. Nikde jsem k tomu 
neviděl reakci města.

S reakcí jsme museli počkat, bez řádných 
podkladů a dokladů by to byly jen dohady. 
Rada města věc projednala dne 18. 10. 
2011. Měla k dispozici písemná stanoviska 
obou jednatelů společnosti Skládka odpadů 
Slavičín, s. r. o., monitoring vod z dubna 
a července 2011 a také dílčí protokol o pro-
vedení kontroly České inspekce životního 
prostředí. Veškeré tyto písemnosti jsou 
k dispozici na webu města v sekci Aktuality. 
Údaje o stavu vody v jímce skládkových 
vod v inkriminovaných dnech neprokázaly 
úbytek vody, který by svědčil o jejím vypouš-
tění. Také výsledky monitoringu kvality 
vod v monitorovacích vrtech pod skládkou 

Rada města Slavičín na své 24., 25., 26.
a 27. schůzi mj.
 schválila
uzavření smlouvy o provozování sběrného
dvora mezi městem Slavičín a společností
Služby města Slavičína, s. r. o. 
 uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku na realizaci akce „Rekonstrukce
sociálního zařízení v Městské nemocnici
Slavičín“ ve výši 50 000 Kč mezi městem
Slavičín a Nadací Děti-kultura-sport, Uherské
Hradiště
poskytnutí dotace z rozpočtu města Sla-
vičín ve výši 15 000 Kč Sportovním klubům
Slavičín za účelem účasti oddílu SK Jerevan
Slavičín v 1. celostátní lize sálového fotbalu
poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavi-
čín ve výši 10 000 Kč Základní škole Slavičín-
Vlára na realizaci projektu „Sluneční hodiny“
 souhlasila
s uzavřením smlouvy mezi Zlínským
krajem a městem Slavičín o přijetí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje na výdaje spojené s činností jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce 
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby
Koordinátor BOZP na akci „Nevšová odka-
nalizování a čištění odpadních vod“ za cenu
obvyklou ve výši 40 080 Kč vč. DPH uchazeči
ZEKA plus, s. r. o., Slavičín 

Zprávy z radnice
o zadání zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce na akci „Dopadové plochy 
dětských hřišť ulice Okružní v Malém Poli“ 
za cenu obvyklou ve výši 202 525 Kč vč. DPH 
uchazeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce na akci „Slavičín – 
zkvalitnění dopravní infrastruktury“ za cenu 
obvyklou ve výši 62 642,08 Kč vč. DPH ucha-
zeči EUROVIA CS, a. s., závod Zlín
 o zadání zakázky malého rozsahu na služby 
– autorský dohled na akci „Nevšová – odka-
nalizování a čištění odpadních vod“ za cenu 
obvyklou do výše 110 000 Kč bez DPH ucha-
zeči CENTROPROJEKT, a. s., Zlín 
o zadání zakázky malého rozsahu postu-
pem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů, na služby – vypracování 
projektové dokumentace (DUR) pro doplnění 
projektu na akci „Divnice – odkanalizování 
a čištění odpadních vod“ za cenu obvyklou 
ve výši 28 200 Kč bez DPH uchazeči CENTRO-
PROJEKT, a. s., Zlín
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by na akci TDI – „Nevšová – odkanalizování 
a čištění odpadních vod“ za cenu obvyklou 
ve výši 230 000 Kč (neplátce DPH) uchazeči 
Ing. Jan Rubíček, Kroměříž 
o zadání zakázky malého rozsahu na do-
datečné stavební práce na akci „Hrádek – 
Oprava chodníku“ za cenu obvyklou ve výši 
175 000 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, 
s. r. o., Slavičín 
 vzala na vědomí
stanoviska jednatelů společnosti Skládka 
odpadů Slavičín, s. r. o., ve věci zabezpečení 
skládkových vod na skládce TKO Slavičín-
Radašovy
 požádala
jednatele společnosti o zabezpečení čer-
padla jímky skládkových vod tak, aby s ním 
nebylo možno po pracovní době manipulovat 
a přijetí opatření k zamezení pohybu cizích 

osob na skládce odpadů mimo provozní dobu 
skládky 
 uložila Městské policii Slavičín
průběžně provádět monitoring pohybu 
osob na skládce, zejména v odpoledních 
a nočních hodinách 

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva 
města Slavičín a Rady města Slavičín jsou 
k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

V letošním roce fi nančně přispěl Zlín-
ský kraj na realizaci následujících akcí 
na území našeho města:
 Oprava pískovcového kříže – památní-
ku obětem 1. sv. války z r. 1918, stojícího 
u cyklostezky nad Nevšovou. Z Fondu 
kultury Zlínského kraje město obdrželo 
částku 25 000 Kč. Celkové náklady činí 
42 000 Kč.
 Činnost Jednotek SDH města Slavičín:
na technické zabezpečení a částečné 
pokrytí mzdových výdajů JSDH Slavičín 
kategorie JPO II byla Zlínským krajem 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace 
ve výši 100 000 Kč,
na odbornou přípravu členů jednotek 
v působnosti města Slavičín, na jejich 
věcné vybavení a na zásahy uskutečněné 
mimo územní obvod města jsme obdrželi 
45 000 Kč.
 Kulturní akce „Jak to dělali naši staříč-
ci“, která se uskutečnila 3. 9. 2011. Z Fondu 
kultury Zlínského kraje město obdrželo 
dotaci ve výši 5 000 Kč. Celkové náklady 
činily 32 000 Kč. 
 Realizace II. etapy opravy střechy 
kostela sv. Vojtěcha, nejstarší kulturní 
památky ve Slavičíně, která je v majetku 
Římskokatolické farnosti Slavičín. Na tuto 
akci přispěl kraj částkou 150 000 Kč.

Akce na území města realizované 
s pomocí dotací Zlínského kraje 
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Město Slavičín v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majet-
ku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 850/22 (byt č. 22 C1.3.) zapsaná v katas-
tru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské
Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3413 pro
obec a katastrální území Slavičín, včetně
příslušenství a podílu na pozemku parc.
č. st. 1309.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2+kk o celkové podlahové ploše
71,29 m2, ve 3. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 850, v ulici K Nábřeží ve Slavičíně
a podíl na společných částech budovy 
č. p. 850 a na pozemku parc. č. st. 1309.

Bytová jednotka je prodávána formou
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o pře-
vodu vlastnictví bytu s následným prodejem
k 3. 9. 2022.

Výběrové řízení na kupujícího, které
bude provedeno formou aukce, proběhne
dne 5. prosince 2011 v 15.30 hodin v zase-
dací místnosti budovy radnice ve Slavičíně
(suterén, dveře č. 115)

Prohlídka bytové jednotky proběhne
ve dnech 9. listopadu 2011 a 23. listopadu
2011, vždy od 15.30 do 16.30 hodin.

 Podmínky výběrového řízení:
účastníci: bez omezení s podmínkou
úhrady kauce
nejnižší podání: 1 038 931 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: pouze bankovním
převodem nebo vkladem hotovosti v bance
na účet města Slavičín vedený u KB, a. s.,
č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol
IČ nebo RČ
lhůta pro složení kauce:začíná běžet dnem
uveřejnění tohoto oznámení a končí zaháje-
ním výběrového řízení, tj. 5. 12. 2011 v 15.30
hodin. Kauce složená bankovním převodem
musí být do skončení lhůty pro zahájení
výběrového řízení připsána na účet města

Nabídka na prodej bytu 
Slavičín. Účastníkům výběrového řízení, kteří 
neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne konání výběrového 
řízení.

 Splatnost kupní ceny 
Kupní cena bude zaplacena takto:
VARIANTA 1:
záloha kupní ceny ve výši minimálně 

200 000 Kč (přičemž výše zálohy závisí 
na konečné výši podání) bude uhrazena do 10 
dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem 
města Slavičín; měsíční splátky části kupní 
ceny ve výši 838 931 Kč + úroky po dobu
do 31. 8. 2022 (tj. do uzavření budoucí kupní 
smlouvy); 

VARIANTA 2: 
jednorázová platba kupní ceny ve výši

1 099 167 Kč + příhoz
Konstrukce kupní ceny při obou variantách 

bude upravena smlouvou o budoucí smlouvě 
o převodu vlastnictví bytu.

Bližší informace poskytne Ing. Miroslava 
Studénková, vedoucí Ekonomického odboru 
MěÚ Slavičín, tel. 577 004 820.

Město Slavičín v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
vyhlásilo výběrové řízení na prodej nemovi-
tého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka
č. 583/36, zapsaná v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Valašské Klobouky,
na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a ka-
tastrální území Slavičín, včetně příslušen-
ství a podílu na společných částech domu
č. p. 581-583 a podílu na pozemku parc.
č. st. 631/1.

Jednotku tvoří byt s příslušenstvím
o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše
60,8 m2, ve 4. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole
ve Slavičíně a podíl na společných částech

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 9 v domě č. p. 389 ve Slavičíně, v ulici
K.Vystrčila
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
celková podlahová plocha bytu včetně
sklepa je 31,26 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 553 Kč
 pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. 3. každého roku maximálně o 5 %
ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ, při-
čemž plocha sklepní kóje je do nájemného
započítána jednou polovinou 
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad …)
 způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé

Nabídka na prodej bytu 

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1

budovy č. p. 581-583 a na pozemku parc.
č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude
provedeno formou aukce, proběhne dne
14. listopadu 2011 v 16.00 hodin v zasedací
místnosti v 1. patře budovy radnice ve Sla-
vičíně, dveře č. 318.

Prohlídku bytové jednotky lze dohod-
nout v pracovní dny na telefonním čísle
604 715 537 – pan Sláma. 

 Podmínky výběrového řízení:
účastníci: bez omezení s podmínkou
úhrady kauce
nejnižší podání: 550 000 Kč
minimální příhoz: 20 000 Kč
kauce: 20 000 Kč
způsob úhrady kauce: pouze bankovním
převodem nebo vkladem hotovosti v bance
na účet města Slavičín vedený u KB, a. s.,
č. ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol

IČ nebo RČ 
 lhůta pro složení kauce: začíná běžet 
dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí 
zahájením výběrového řízení, tj. 14. 11. 2011 
v 16.00 hodin. 

Kauce složená bankovním převodem 
musí být do skončení lhůty pro zahájení 
výběrového řízení připsána na účet města 
Slavičín. 

Účastníkům výběrového řízení, kteří ne-
uspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne konání výběrového 
řízení.

 Splatnost kupní ceny:
do 60 dnů od schválení prodeje Zastupi-

telstvem města Slavičín 
Bližší informace poskytne Ing. Martina 

Slámečková, vedoucí Odboru ŽPSM MěÚ 
Slavičín, tel.: 577 004 830.

Pole, prostřednictvím domovní předávací
stanice umístěné v domě č. p. 389

 Podmínky podání žádosti 
žádost o nájem bytu může podat zletilý

občan ČR způsobilý k právním úkonům
a nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným
organizacím a obchodním společnostem
založených městem žádné závazky 

 Podmínky uzavření nájemní smlouvy
nájemní smlouva na byt bude uzavřena

na dobu určitou jednoho roku, poté může být 
prodloužena, pokud nebude nájemce v pro-
dlení s úhradou za nájemné a služby spojené
s bydlením a nebude porušovat podmínky
smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona

 Povinný obsah nabídky (přihlášky)
1. Jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, adresa pro doručování,

telefon, popř. e-mail žadatele
Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do přihlášky 
rovněž údaje druhého manžela a počet dětí
2. Typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)
3. Uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
4. Zdůvodnění žádosti

 Nabídky budou přijímány do 23. 11. 2011 
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při 
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který
má trvalé bydliště na území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno získat 
přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. nebo 
na tel. 577 341 041.
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Exxkurrze žáákkků strojařů

CZ.1.07/1.1.008/01.00053
y Modernizace a inoovace nááplně výuky 

vv oblasti prograamováníí CNC strrojů pro obor 
Mechanik seřizzovač-mechatronnik

Projekt je sppolufi nanncován z Evropského 
é sociálního fonddu a státtního rozpzpočtu České 

rrepubliky.
Dne 4. října 2011 se uskutečnila exkurze

strojařů, obráběčů a elektrikářů na Mezi-
národním strojírenském veletrhu v Brně.
Tato exkurze zaměřená na enviromentální
výchovu ve výrobě proběhla v rámci pro-
jektu „Modernizace a inovace náplně výuky
v oblasti programování CNC strojů pro obor
Mechanik seřizovač-mechatronik“. Zúčastni-
lo se jí celkem 95 žáků. 

Žáci měli možnost vidět prezentace ně-
kterých fi rem a seznámit se s novými pojmy
jako ekodesign či zelené stroje (jedná se
o konstrukci výrobků zaměřenou na mini-
malizaci jejich negativního dopadu na životní
prostředí). Dále si prohlédli zejména pavilony
s číslicově řízenými obráběcími stroji, nástroji,
měřicí i tvářecí technikou a expozice fi rem
představujících nejnovější trendy v oblasti
CAD/CAM systémů a počítačové simulace.

V rámci stejného projektu se žáci třídy
MS-3 Marek Lukáš, Rostislav Číž a Rosti-
slav Mikel zúčastnili semináře zaměřeného
na ekologizaci ve výrobním procesu, o od-
padech a odpadovém hospodářství, který
se konal v budově magistrátu ve Zlíně. Žáci
se více dozvěděli o skladbě a produkci ko-
munálních odpadů, o způsobech nakládání
s nimi, o možnostech spalování a recyklace
odpadů. Dále se účastnili exkurze ve fi rmě 
Refl ex Zlín, s. r. o. 

Třetí exkurze zaměřená na environ-
mentální výchovu ve strojírenské výrobě
proběhla 12. října ve fi rmě TAJMAC-ZPS,
a. s. Tato fi rma se např. v oblasti ekodesignu
věnuje zpracovávaným materiálům, nebez-
pečí způsobeném látkami při obráběcím
procesu (olejové mlhy, prach), požadavkům
elektromagnetické a akustické emise, úspoře
energie v době, kdy stroj nepracuje, nasazení
tukového mazání pohyblivých částí stroje
místo olejového mazání apod. Cílem exkurze
žáků tedy bylo pochopit, že postupující vývoj
nových produktů si žádá snižování zátěže
životního prostředí a ekologičnost se stává
nejen kategorickým imperativem pro výrobce
strojů, ale také stále více přirozenou vlastností
nových výrobků.

Kvvalitta výuukky našiich strrojařů 
ppootvrzena!!

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně se žáci oboru Mechanik seřizovač-
mechatronik ve dnech 3. až 7. října zúčastnili
soutěže v programování CNC obráběcích stro-

jů. Tuto soutěž organizoval Svaz strojírenské
technologie – SST (www.sst.cz). Do soutěže
bylo přihlášeno 155 žáků z 32 odborných škol
v ČR. Soutěž probíhala po dobu pěti dnů v do-
poledních a odpoledních cyklech a ve třech
samostatných částech podle řídicího systému
Heidenhain, Siemens, Fanuc. 

Naši žáci soutěžili v programování řídicího
systému Fanuc, kterým jsou také vybaveny
CNC stroje v dílně školy. Absolutním vítězem
se stal žák naší školy Vladislav Dufek, kterému
zde bude předána hodnotná cena za účasti
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
a fi rmy Fanuc. 

Soutěžícím patří poděkování za zodpověd-
ný přístup ke studiu a vzornou reprezentaci
školy v celonárodní soutěži. 

Podrobnější informace naleznete na webo-
vých stránkách http://www.sst.cz/aktualne/
mpo/151.

Poodziimní ssppportovnní aaktiivity

Koncem října proběhlo několik stálých
sportovních soutěží, kterých se naše škola
pravidelně zúčastňuje. 

Dne 23. září se naše škola stala pořadatelem
9. ročníku turnaje v nohejbale, kterého se zú-
častnilo 8 družstev ze slavičínských škol (ZŠ
Vlára Slavičín, Gymnázium J. Pivečky a SOŠ
Slavičín) a družstvo partnerské školy z Dub-
nice n. Váhom. Hrálo se ve dvou kategoriích
systémem každý s každým. Soutěž proběhla
na tenisových dvorcích u Sokolovny ve Sla-
vičíně za grantové podpory města Slavičína.

Další akcí byly závody v lehké atletice,
které se letos konaly poprvé v rámci projektu
„Prohloubení přípravy žáků strojírenských
oborů na jejich budoucí povolání spoluprací
s partnerskou školou“. Kromě naší a slovenské
školy z Dubnice n. Váhom se akce zúčastnilo
i Gymnázium J. Pivečky Slavičín. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh
na 60 m, 400 m, 1 500 m, skok daleký, vrh
koulí a štafeta. 

Mgr. Jana Kubíčková

Naaši šškolu nnnavštívvili žácci ze Slooovenskka
Žáci partnerské školy SOŠ Dubnica nad

Váhom (10 žáků a 1 pedagog) se ve dnech
10. – 14. října 2011 zúčastnili týdenního vý-
měnného studijního pobytu v naší škole. Spolu

s našimi žáky oboru Mechanik seřizovač-
mechatronik se účastnili výuky modelování 
součástí pomocí CAD softwaru SolidWorks, 
výuky programování obráběcích strojů 
v CAM systémech Edgecam a HSMWorks 
a také se učili obsluhovat a programovat 
CNC obráběcí stroje, které naše škola poří-
dila v rámci realizace společných projektů 
přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Vybraní žáci naší školy se ve dnech 
17. – 21. 10. 2011 zúčastnili obdobného vý-
měnného studijního pobytu v SOŠ Dubnica
nad Váhom. Během studijního pobytu měli
žáci partnerských škol také příležitost změřit 
své síly v mezinárodním sportovním víceboji 
a spolu s pedagogy také soutěžili v bowlingu.

V rámci realizace sportovně-kulturních 
setkání žáků a pedagogů partnerských škol 
jsme 23. září uspořádali turnaj žáků v no-
hejbale za účasti 34 žáků a pedagogů. Dne 
27. září proběhlo kulturní setkání, při kterém 
si žáci SOŠ Dubnica nad Váhom prohlédli 
muzeum ve Slavičíně a spolu s našimi žáky 
zhlédli fi lm LIDICE.

Ing. František Petrů

Studijjní úspppěchy SSOŠŠ Slaavičín 
Jak jsme již veřejnost informovali v červen-

covém čísle Slavičínského zpravodaje, nové 
maturity i závěrečné zkoušky proběhly na naší 
škole úspěšně. Teprve nyní, po vykonání 
opravných zkoušek a zveřejnění celkových
výsledků CERMATem, však můžeme provést 
celkovou bilanci.

Maturitní zkoušky 
V jarním zkušebním období bylo k matu-

ritám připuštěno všech 88 žáků maturitního
ročníku. Z nich zvládlo zkoušky napoprvé 
77 žáků. 

K opravným zkouškám se v září dostavili 
všichni studenti, osm z nich bylo tentokrát 
úspěšných, zbývajícím třem zbývá ještě po-
slední pokus v jarním zkušebním termínu 
v tomto školním roce. I tak je ale úspěšnost naší 
školy velmi vysoká a činí 96,6%, což je lepší 
než celostátní úspěšnost škol stejného nebo 
podobného zaměření, která je u odborných
škol 94,6 % a u nástavbového studia dokonce 
pouze 76 %.

Pochlubit se můžeme zejména výsledkem 
absolventů oboru Mechanik seřizovač-mecha-
tronik, kteří obsadili první místo v matematice 
a druhé místo v českém jazyce a literatuře 
i celkové druhé místo v kraji. Také žáci ná-
stavbového studia byli nejlepší v matematice 
v rámci kraje, samozřejmě mezi školami 
stejného zaměření.

Závěrečné zkoušky 
Také žáci tříletých učebních oborů neudě-

lali škole ostudu a srovnání, které poskytují tzv. 
centrálně zadávané závěrečné zkoušky, řadí 
SOŠ Slavičín mezi ty úspěšnější. Ve všech obo-
rech středního vzdělávání konalo závěrečné 
zkoušky v jarním termínu 43 žáků a jeden žák 
nebyl ke zkouškám připuštěn. Pouze jeden žák 
zkoušky nezvládl. Oba ale vykonali zkoušky 
v podzimním termínu, takže výsledkem je 
stoprocentní úspěšnost.Část vyučených žáků 
nyní pokračuje v nástavbovém studiu pro 

Střední odborná škola Slavičín
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absolventy tříletých učebních oborů, ostatní
našli uplatnění v okolních fi rmách.

Jak je zřejmé, mnohými opovrhovaná
„škola za kopcem“ se rozhodně za svou prá-
ci nemusí stydět a dosažené výsledky jsou
přinejmenším srovnatelné s jinými školami
a často je i překonávají. 

Výsledky maturitních i závěrečných zkou-
šek ukazují, že rodinné rozpočty nemusí být 
zatíženy vysokými částkami vynaloženými
na dojíždění žáků do vzdálených škol, pří-
padně na ubytování, protože kvalitní vzdělání
a kvalifi kaci lze získat i v našem regionu.

Za úspěšné zkoušky je třeba poděkovat 
všem pedagogickým pracovníkům, kteří žáky
kvalitně připravili a samozřejmě i samotným
studentům, bez jejichž usilovné práce by
dobrých výsledků nemohlo být dosaženo. 

PaedDr. Karel Suchánek

Finnannční grraaamotnoost 
Peníze, fi nance – pojmy, které provází

člověka celým životem. Jak však ukazují
průzkumy, lidé penězům nerozumí a neumí
s nimi hospodařit. Podle posledních celosvěto-
vých průzkumů jsou Češi se svými znalostmi
dlouhodobě na jednom z posledních míst. To
zcela jistě bylo důvodem pro zavedení meto-
diky fi nanční gramotnosti do učebních plánů
základních a středních škol. První informace
o penězích, jejich významu a použití by mělo
dítě dostat od rodičů. Žáci a studenti by měli
umět hospodařit se svým kapesným, případně
odměnou z brigád či stipendiem. Úměrně věku
by měli mít základní informace o hospodaření
domácnosti a fi nančních možnostech rodiny,

ve které žijí. Škola pak může na tyto základní
znalosti navazovat a rozvíjet je.

Ve SOŠ Slavičín je metodika fi nanční gra-
motnosti zahrnuta do předmětů ekonomika,
ekonomická cvičení a občanská nauka. Žáci
získávají základní informace a poznatky
z oblasti cen, fi nančního plánování, úvěrové
problematiky, výpočtu úroků, výhod či rizik
hypotečních úvěrů apod. Slabá orientace
v této problematice vede často k exekucím
či osobním bankrotům. Součástí výuky
o fi nanční gramotnosti se staly i prezentace
bankovních ústavů. V minulém školním roce
proběhla v SOŠ prezentace GE Money Bank,
v září letošního roku to byla prezentace KB
Slavičín. Kromě informací o výše uvedených
tématech byla součástí akce také informace
o možnostech zřízení a vedení studentských
účtů za zvýhodněných podmínek. Tyto účty
mohou žáci využívat jak v průběhu studia,
tak za určitých podmínek i po absolvování
studia v profesním životě.

Ing. Jarmila Űberallová

Naabíddka ffoorem a oboorů střředníhho
vzzděláváníí pro škkolnní rook 20012/20113
(ood 1. 9. 2200012)

Střední odborná škola Slavičín, Divnice
119, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 408, fax:
577 342 408/kl. 33, www.sosslavicin.cz
e-mail: reditel@sosslavicin.cz
zastupcetv@sosslavicin.cz
 Střední vzdělání s maturitní zkouškou
(bez přijímacích zkoušek – popř. SCIO)
- ŠVP Sociální, správní a pečovatelská činnost
- ŠVP Mechatronik – seřizování a programová-

ní CNC strojů (obor je materiálně a fi nančně
zajišťován i z fondů Evropské unie)
 Střední vzdělání s výučním listem 
(bez přijímacích zkoušek)
 1. strojírenské
- ŠVP Obráběč kovů – obsluha klasických 
a CNC obráběcích strojů (obor s fi nanční 
podporou z rozpočtu ZK) 
- ŠVP Automechanik – opravář a řidič moto-
rových vozidel 
2. stavební 
- ŠVP Mechanik a opravář instalatérských 
a elektrotechnických zařízení budov (obor 
s fi nanční podporou z rozpočtu ZK) 
 3. elektrotechnické 
- ŠVP Provozní elektrikář pro stroje a zařízení 
budov 
4. služby
- ŠVP Kuchař-číšník pro restaurační a rekre-
ační zařízení
 Nástavbové studium – střední vzdělání 
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých 
oborů středního vzdělání s výučním listem 
ve dvouleté denní formě a tříleté dálkové 
formě studia
- ŠVP Podnikání v technických oborech 
a službách

Dny otevřených dveří: 
pátek 11. listopadu 8.00 – 18.00 hod. 
sobota 12. listopadu 8.00 – 12.00 hod. 
středa 15. února 8.00 – 18.00 hod.
Pozn.

ŠVP – školní vzdělávací program obsahu-
jící učivo rámcového vzdělávacího programu
MŠMT rozšířený o učivo projednané se soci-
álními partnery v regionu.

Přříklaady dooobré prraxxe 

Pod tímto názvem vydá Zlínský kraj
přehled nejlepších projektů z operačního
programu „Vzdělávání pro konkurence-
schopnost“.

Mezi dvanácti uvedenými projekty
z více než dvou set úspěšných bude uve-

řejněn náš projekt školních informačních
center „Moderní knihovnou k čtenářské
gramotnosti“.

Už samotné získání dotace v silné konku-
renci středních a vysokých škol bylo velkým
úspěchem. Úspěšnost projektu potvrzuje
i stálý zájem žáků a vysoká návštěvnost.

Být příkladem dobré praxe pro ostatní je
cenné a zavazující. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Dnny rrodičůů v mateematicce 
Naše škola pokračuje v aktivitě realizo-

vané v rámci projektu EU – Podpora tech-
nických a přírodovědných oborů. Aktivita
spočívá v přiblížení matematiky pro žáky.
Rodiče ve spolupráci s učitelem vedou
hodinu, na konkrétních příkladech z praxe
ukazují použitelnost a význam matematiky.

V 5. – 6. třídách naší školy tyto hodiny
povede opět paní Monika Hubíková. Spolu
s žáky budou řešit praktické problémy, se
kterými se mohou setkat v obchodech. Roz-
děleni do skupin budou odhadovat a počítat 
ceny v nákupních košících, budou počítat 
peníze na pokladně. 

V 7. – 9. třídách si výuku připomene pan
Stanislav Milička. Opět se zaměří na fi nanční
gramotnost. Na názorných příkladech si pak
žáci ve skupinách ověří, jak je důležité bez
chyby a rychle počítat peníze, umět si zjistit 
velikost půjčky a její splácení. V 9. ročníku
předvede počítání s valutami a ukázky výpočtů
z vnitřní služby pošty.

Pro žáky to určitě bude zpestření výuky,
uvidí a sami si zkusí význam matematiky
v praxi.

Děkujeme paní Hubíkové a panu Milič-
kovi za přípravu a spolupráci a doufáme, že
podobné hodiny přesvědčí žáky o významu
matematiky v běžném životě. 

Mgr. Daniela Štokmanová
Mgr. Rostislav Gorecký

Slaviččínštíí „„„hvězddářři“ 
Ve čtvrtek 6. října prožili všichni žáci

šestého ročníku zajímavé dopoledne. Místo

Základní škola Slavičín-Vlára

návštěvy hvězdárny jsme zkusili jinou formu 
– pracovníci hvězdárny Valašské Meziříčí 
přijeli k nám. 

Nejdříve jsme měli v kinosále prezentaci 
a besedu na téma Sluneční soustava. Dozvě-
děli jsme se řadu nových a zajímavých infor-
mací o Slunci, planetách, Měsíci, kometách 
a dalších objektech. Viděli jsme aktuální 
fotografi e a videa. A že to žáky zaujalo, o tom 
svědčí jejich pozornost a dotazy.

Druhá – praktická část – proběhla venku 
u dalekohledu. Sluníčko vyslyšelo naše přání 
a vykouklo z mraků. Vidět sluneční skvrny 
a chromosféru se nepovede každý den! 
U dalekohledu byla neustále dlouhá řada...

Celá akce se povedla, žáky zaujala a snad 
se i přiučili něčemu novému.

Mgr. Rostislav Gorecký
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Gymnázium Jana Pivečky

Loogoppedickkkká péčee naa ZŠŠ Vlárraaa

Řeč je důležitým dorozumívacím pro-
středkem a ne každé dítě se ji naučí snadno.
Vzhledem ke zhoršující se řečové dovednosti
přicházejících prvňáčků je ze strany jejich
rodičů v posledních letech o logopedickou
péči velký zájem. Naše škola poskytuje tuto
službu nejen nejmladším žákům, ale také
budoucím prvňáčkům.

Dětem s vadami výslovnosti zajišťuje od-
bornou péči školní kvalifi kovaná logopedka
Mgr. Leona Turčinková. Logopedická náprava
probíhá formou pravidelných schůzek lo-

gopedky, dětí a jejich rodičů přímo v budově 
školy.  Mgr. Jana Pinďáková

Buďte s námi „po škole“, milí rodiče!
Kdy: v úterý 8. listopaadu 2011 v 15 hodin
Kde: v našich odbornných učebbnách naší
školy
Proč: chcemee Vám uukázat, cco všechno 
umíme a s jakoou modeerní technnikou a vy-
bavením pracuujeme 
Po skončení ukkázkovýých hodinn Vám naše 
paní učitelky řřeknou, jak nám to ve škole 
jde. Zvouu Vaše děti,

ppáťáci ZZákladní šškoly Vlára 

Vážení rodiče žáků Gymnázia J. Pivečky
a Střední odborné školy Slavičín, dovolte
mi, abych Vám oznámil, že dne 21. 9. 2011
schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje
sloučení škol Gymnázia Jana Pivečky
Slavičín a Střední odborné školy Slavičín,
a to s platností od 1. 1. 2012. Nástupnickou
organizací je Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín. Tento optimalizační krok zřizova-
tele má směřovat k ekonomické stabilizaci
středoškolského vzdělávání ve Slavičíně.
Nadále budou gymnazisté navštěvovat pou-
ze zelenou budovu gymnázia, která zůstává
k dispozici jen gymnaziálním studentům
a současným pedagogům gymnázia. Střední
odborná škola se žáky a učiteli setrvá v are-
álu Divnice, č. p. 119.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem
je potřebné dle legislativy jako první krok
provést novou volbu do Školské rady. 

Věřím, že nový subjekt bude pro re-
gion Slavičína pozitivním přínosem a že 
jej budeme společně schopni rozvíjet ku
prospěchu Vašich dětí. Všechny dotazy tý-
kající se sloučení Vám rád odpovím osobně,
telefonicky nebo na plenární schůzi rodičů,
kterou připravujeme. Těším se na spolu-
práci s Vámi v nové etapě školy s názvem
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín.

ŠVoolbyy do ŠŠkkkolské rady Gymnnááázia 
Jaana Piveččkkky a Sttředdní odborrnnné

yškkolyy Slaviiččín
Termín voleb do Školské rady pro zá-

konné zástupce nezletilých žáků a zletilé
žáky gymnázia:

dne 16. 11. 2011 od 13.30 hodin do 17.00
hodin v budově gymnázia

Termín voleb do Školské rady pro zákon-
né zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Střední odborné školy Slavičín:

dne 14. 11. 2011 od 13.30 hodin do 16.00
hodin v budově SOŠ Slavičín 

Bližší informace o volbách Vám budou
zaslány prostřednictvím Vašich dětí. 

Touto cestou děkujeme všem zákonným
zástupcům, kteří poskytli škole fi nanční
dary.  Mgr. Josef Maryáš, 

ředitel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín

Akktiviity naa GJP Sllaviičínn
Dne 23. září se konal nohejbalový turnaj
pořádaný SOŠ Slavičín, ve kterém naše druž-
stva chlapců dosáhla v kategorii A 1. místo
a v kategorii B 2. místo. 
Další 1. místo si náš tým odnesl ze Středo-
školského atletického závodu pořádaného 29.
září taktéž SOŠ Slavičín.
V úterý 11. října měli studenti možnost zú-
častnit se besedy o kosmonautice s pracovníky
hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Besedy se
zúčastnili studenti třídy septimy a G-3.
 V Mateřské škole Jestřabí vystoupili dne 13.
října členové našeho dramatického kroužku
s hrou „Doktorská pohádka“.
 Dne 18. října se vypravili účastníci dě-
jepisného semináře a studenti třídy G-3
na dějepisnou exkurzi „100 let archeologie“
do Archeoskanzenu Modrá. 

Bc. Marie Stejskalová

Addapttační pppobyt nna KKrállovci 
Kdy už si ofi ciálně řekneme ahoj? Co si asi

tak o mně myslí? Tyto otázky zajisté sužovaly
většinu žáků třídy G-1 a primy, jež s námi také
jela. Tyto obavy se začaly čtvrtkem 15. září 
rozplývat. Proč zrovna v tento den? Zde totiž
pramení počátek našeho adaptačního dvou-
denního pobytu. Místo uskutečnění se sice
z obvyklé osady Sidonie změnilo na rekreační 
středisko Královec, nikdo však neměl námitky.
Je to oblast nacházející se v překrásném hor-
ském prostředí Bílých Karpat, v nadmořské
výšce asi 660 m n. m. Ten kontrast malých,
dřevěných chaloupek s nádhernými lesy
a stříbrným potůčkem byl unikátní. Stačilo
se zhluboka nadechnout a vůně podzimního
světa se vám rozlila celým tělem. 

Po rozdělení chatek a ubytování jsme
se šli podívat na rozhlednu, ze které jsme
obdivovali nádherná panoramata. Na cestě
tam i zpět jsme hráli hru, ve které jsme měli
nasbírat různé předměty podle písmen abe-
cedy. Po krátkém oddychu následovala další,
tentokrát sportovní hra s potřebnou kapkou
chytrosti. Oběd byl dobrý, jenže poněkud
vydatný. Důkazem toho byly problémy někte-
rých vyhoupnout se do sedla koní doprave-

ných jednou šikovnou spolužačkou. Zbytek 
odpoledne proběhl poklidně, ve znamení 
lenošení a povídání si v chatkách. Poněvadž 
jsme byli hodní, dostali jsme povolení při 
noční stezce odvahy postrašit tak trochu naše 
malé primány. Jistě jen tak nezapomenou… 
Ale ani my ne. Ještě ušpinění, poškrábaní, 
dotlučení od létajících baterek a bez hlasu 
jsme se doploužili do svých peřin a tam tvrdě 
usnuli. Druhý den jsme se po probdělé noci 
potáceli na snídani. Opět jsme dostali úkoly 
na zamyšlení a vrcholem aktivit byla stavba 
papírové věže.

Po vyhodnocení soutěží jsme se rozprchli 
uklidit své svěřené domečky, rozloučili se 
s místem a postupně nastupovali do auto-
busu, směr domů. 

Adaptační pobyt utekl jako voda a z nás 
se stala opravdová parta.

Tereza Hlavicová, G-1

Zveme Vás na
DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
na Gymnáziu Jana Pivečky

11. 11. od 8.00 do 17.30 hodin
 12. 11. od 8.00 do 12.00 hodin
- prohlídka školy, seznámení s učebními plány, 
vyučovanými předměty, podmínkami přijetí 
ke studiu, atmosférou školy
- prezentace nové profi lace na gymnáziu: cizí 
jazyky, přírodovědná profi lace, IVT

Letošní třída prima…

...a třída G-1

ZŠ Malé Pole
Školní druužina přři ZŠ Maléé Pole

zve vvšechny zzájemce naa 

LAMPIONOVÝ 
y j

PRŮVOD
aneb Šmooulové hhledají svvětýlko 

15. 11. 2011 vv 16 hodin
u budovvy školy ZŠ Malé Pole

-- krátký prrogram
- řazení průvodu,, který poveede 
ulicemi  Dlouhá aa Osvobozzení
- opékání v zahraadě Domu dětí 
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Máme za sebou první měsíc nového
školního roku co se týče pravidelných akti-
vit (zájmové kroužky a kurzy). A jaká byla
reakce na nabídku aktivit na tento školní
rok? Ze 49 nabízených aktivit se ujalo 46;
neujaly se tedy 3 aktivity. V této souvislosti
bychom rádi upozornili rodiče dětí, že jeden
ze tří zájmových kroužků, který se neujal, je
Veselá fl étnička. To je celkem škoda, protože
cílem tohoto zájmového kroužku nebyla
myšlena pouze hra na fl étničku jako tako-
vá, ale když jsme tuto nabídku tvořili, měli
jsme především na mysli děti s dýchacími
potížemi, jimž by právě tato aktivita prospěla
(metodu profesora Žilky v našem zařízení
praktikuje Barborka Durďáková, studentka
5. ročníku konzervatoře). Dětí s dýchacími
potížemi totiž docela přibývá. Nevadí, neu-
zavíráme se zcela této možnosti aktivity, tj.
že tento zájmový kroužek v tomto školním

roce „odepíšeme“. Čas ukáže, zda si fl étnička,
byť i se zpožděním, najde v konkrétním čase
své místo.

Říjen tedy rozjel svá kolečka v pravidelné
činnosti DDM nejen v jeho hlavní budově, ale
i na našich elokovaných pracovištích.

Před začátkem druhého pololetí ještě
vydáme doplňkovou nabídku pravidelných
aktivit pro tento školní rok.

Říjen je měsícem, kdy se mj. píší a podávají
granty a nejinak tomu bylo i u nás, v našem
zařízení. V této možnosti shledáváme úžasný
způsob, jak fi nančně pomoci našim aktivitám.

Říjen je ale i měsícem, v němž již tradič-
ně vyhlašujeme soutěž „O nejkrásnějšího
strašáka“ (z dýně, patisonu či cukety). Tuto
nabídku jsme navíc letos rozšířili o další
podzimní tematickou soutěž „O nejkrásnější
podzimní výrobek z přírodnin“. Obě soutěže
byly vyhodnoceny u příležitosti konání Hal-

Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně

Strom přání Leja salonu počtvrté Díky vám!

Informace Vzdělávacího střediska

loweenské párty v Sokolovně. Vystoupila zde 
i děvčata ze zájmového kroužku Orientální 
tance DDM Slavičín. 

Zrealizované nápady udělaly nám, a urči-
tě nejen nám, radost. Tyto výrobky neukon-
čily svoji pouť na Sokolovně, ale byly jako 
obvykle umístěny na veřejné prostranství. 
Rozsvícení dýňoví strašáci před Horákovou 
vilou dělali radost nejen těm, kteří je vyrobili, 
ale i těm, kteří jen tak okolo prošli.

No a říjen, to je i čas podzimních prázd-
nin. Na toto období byla dětem nabídnuta 
možnost zájezdu na plavání do krytého 
plaveckého bazénu v Luhačovicích (26. 10.) 
a o den později také zájezd na Laser game 
Zlín. 

O zájemce na tyto aktivity nebyla nouze. 
Děti se ptaly i na Galaxii a fi lmy ve Zlatém 
jablku ve Zlíně.

Zcela určitě odpovídáme na tyto otázky 
ANO, chystáme je pro Vás!

PaedDr. Zdena Odehnalová, 
ředitelka DDM Slavičín

Výsledky projektu Příhraničním vzdělává-
ním k efektivnímu sociálnímu začlenění
v regionech Slavičín – Dubnica

Projekt „Příhraničním vzděláváním
k efektivnímu sociálnímu začlenění v re-
gionech Slavičín – Dubnica“ realizovala
Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s městem
Dubnica nad Váhom a s podporou fi nančních 
prostředků Programu přeshraniční spolu-
práce SR – ČR od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2011.

Cílem projektu bylo posílit vzdělávací 
kapacity pro celoživotní vzdělávání na obou
stranách hranice, vzájemně využít zku-
šenosti obou partnerů a propojit aktivity 
v oblasti rozvoje osobního potenciálu soci-
álně a zdravotně znevýhodněných cílových  

skupin: nezaměstnaní, osoby na mateřské
a rodičovské dovolené, sociálně a zdravotně
handicapované osoby Slavičínska a Dubnicka
včetně mládeže. 

Příslušníci cílových skupin měli možnost 
bezplatně využívat nabídku vzdělávacích
a volnočasových aktivit, které byly v rámci
projektu realizovány. V období projektu se
uskutečnilo 17 PC kurzů, 6 kurzů účetnictví
a daní, 3 kurzy Domácí ošetřovatelské péče,
3 kurzy První pomoci, 5 aktivit pro rodiče
s dětmi, 8 edukačních dnů pro diabetiky, 16
společných akcí pro cílové skupiny z obou
stran.

Kurzů, přednášek a dalších aktivit se
zúčastnilo celkem více než 500 osob. Projekt 

přispěl k založení a rozvoji aktivit Mateřské-
ho centra ve Slavičíně a díky projektu byl 
založen také Diaklub Slavičín, který slouží 
k pravidelné edukaci, setkávání a společným 
aktivitám diabetiků ze Slavičína a okolí. 

Podpora projektu z prostředků EU byla 
ke 30. 9. 2011 ukončena. To ale neznamená, 
že skončí aktivity našeho vzdělávacího stře-
diska. Naopak. Budeme se i nadále snažit 
zachovat nabídku vzdělávacích aktivit pro 
zájemce z cílových skupin. Nadále mohu 
bezplatně navštěvovat PC učebnu v oteví-
racích hodinách, které prozatím zůstávají 
zachovány. O aktuální nabídce vzdělávacích 
kurzů a volnočasových aktivit budete infor-
mováni na tomto místě i nadále.

Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP

Když jsme v roce 2008 s charitativní akcí
Strom přání pro dětské domovy Bojkovice 
a Smolina začínaly, tak jsme ani ve snu 
netušily, že se z plnění snů dětí v domovech 
stane tak krásná tradice. Z malé idey se stala
překrásná každoroční akce lidí ze Slavičína
a okolí, díky kterým se Strom přání stal
hlavním zdrojem dárků obou domovů. Letos 
se dokonce svým grantem podílí i město 
Slavičín. Všem Vám děkujeme za přízeň, 
protože jen díky Vám se už třikrát rozzářily
oči dětí pod vánočním stromečkem v obou
domovech, a my bychom Vás rády pozvaly 
na čtvrtý ročník této charitativní akce.

Loni každé z dětí dostalo dva dárky, které 
si přálo, přání snů i skromnější přáníčko.
Ve Smolině to dokonce zdokumentovalo
zpravodajství televize Prima. A tak jste mohli
vidět malé holčičky, jak jásají nad bárbínou
s domečkem, puzzlemi, větší dívky nad 
kosmetikou či přehrávačem, chlapci nad
autíčky, plyšáky, a ti větší rozbalují sportovní
potřeby a přehrávače hudby. Dech braly 
dotykové mobilní telefony, žehličky na vlasy

nebo lega. Každý z dárků, od jeho zaevido-
vání v salonu až po předání konkrétnímu 
dítěti, si můžete i s jmenovitým poděkováním 
jednotlivcům i fi rmám prohlédnout na webu 
salonu v sekci galeriehttp://lejasalon.weebly.
com/ a také na našem facebookovém profi lu. 
Zakládáme si na absolutní transparentnosti 
akce, díky fotodokumentaci přesně vidíte, jak 
dárek od Vás doputoval k dítěti.

Stejně tak tomu bude i letos. Děti z obou
dětských domovů namalují dva dárečky 
(přání snů a skromnější přáníčko), přičemž
už splněním jednoho z nich jim Ježíšek udělá 
velikou radost. V Leja salonu (K Hájenkám 
312, Slavičín) pak bude umístěno album s tě-
mito obrázky. Je na lidech – Ježíšcích, aby si 
vybrali, který z dárku si mohou dovolit pořídit 
a přinést pod Strom přání. Děti nadchnou také 
dárečky mimo seznam, tedy podle vašeho 
výběru (pastelky, omalovánky apod.).

Loni jsme po Štědrém dnu jely do domovů 
zjistit, jak se dárky líbily. Ani jsme se nemu-
sely ptát, hned po příchodu jsme konkrétní
dárečky u dětí poznávaly. Proběhla holčička 

s novou kabelkou Hello Kitty, chlapec se 
chlubil empétrojkou od Ježíška a naše oblí-
bená holčička, která je tu od svých dvou let, 
ukazovala nového plyšového pejska. Před 
pár dny přibyli do domova v Bojkovicích 
další tři sourozenci, přičemž nejmladšímu 
jsou teprve 3 roky, a my věříme, že společ-
ně s Vámi dokážeme i těmto sourozencům 
Štědrý den udělat štědřejší. 

Markéta Smílková, Lenka Málková 
a Jana Diatlová z Leja salonu

Mobil se zabudovaným fotoaparátem
pro holčičku z dětského domova pořídil 
kolektiv z police ve Slavičíně.
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V Z P O M Í N Á M E

NAROZENÍ
Vítězslav a Kateřina Struhařovi – syn Šimon
Josef a Kamila Koišovi – syn Ondřej
Přemysl a Lenka Pláškovi – dcera Anne

j j pPokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 816.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁŘÍ
ÚMRTÍ
 30. 8. 2011 Helena Gregorovičová, 80 let, Šanov
 1. 9. 2011 Mgr. Jarosllav Ekart, 81 let, Slavičín
 2. 9. 2011 Mojmír Baača, 87 let, Slavičín
 6. 9. 2011 Vincenc MMacků, 89 let, Nevšová
 7. 9. 2011 Marie Václlavíková, 72 let, Divnice
 8. 9. 2011 Františka MMotúzová, 80 let, Slavičín
 10. 9. 2011 Božena Krrahulová, 92 let, Rudimov
 13. 9. 2011 Miloslav Valenta, 61 let, Slavičín
 16. 9. 2011 Karel Zemánek, 80 let, Slavičín
 17. 9. 2011 Josef Hrnčiřík, 61 let, Rokytnice
 22. 9. 2011 Vladimír Studeník, 76 let, Šanov

yy

SŇATKY
Svatopluk Čech a Dana Kabelová
Petr Ščuglík a Dana Briatková

pp

Rudolf Kováč a Alena Gronychová
Antonín Balšan a Denisa Nováková
Radek Bližňák a Pavlína Kožíšková
Martin Chovančík a Barbora Polášková
Karel Hübner a Simona Lysáková
Přemysl Lysáček a Darina Žáková

y

Dne 4. listopadu 2011 by se dožil 60 let 
pan Josef VAŠÍČEK z Divnic. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

Dne 17. lisstopadu 2011 uplyne smutný 
rok, co nás opustil náš milovaný

manžel, tattínek, dddědeěd č kček a praděddědeček, k
pann Antoníín VANVANA ĚČĚČKAA. A

S láskou vzpomíná man lželkka da děti 
s rodinami. 

Dne 6. lisstopadu 2011 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana 

Vladimírra STUDENÍKA z Nevšové....
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera a synnové s rodinami. Kdo jste ho

znaali, vzpomeňte s námi.

Dne 1. lisstopadu 2011 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana 

Zdeňka KŘENKA ze Slavičína. 
S láskou aa úctou vzpomíná manželka

a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vvzpomeňte s námi.

Dne 1. listopadu 2011 by se dožil 70 let 
pan Václav ZACH ze Šanova. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Dne 22.  listtopadu a 11. prosince 2011 
vzpomememeneme 17. výročí úmrtí pana
Josefaaa  a paní Milady BOROVÝCH

ze Slavičína. 
S lS lS á kkáskoou a úa úa úctou vzpo ímíní áá rá iodiina 

Borova.. Kdddo jste je z lnali, vzpomeňte 
s námi.
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Za ZZaZa ticicicticchouhouhouhou vz vzvzvzvzpompompompomínkínkínknkn u uu všemšemememšem, kk, kkdo dodo d
vzpomeenounouonou, d, d d, děkuěkuěkukují jjí jí manmanmananželželželka kaka ka a da da ddětiěětěti 

s rs rs rrodiododd namnamnamami.ii

Dne 26. řřříjnaa 2011 jsme si připomněli 
nedooožioo téé 90. narozeniny pana 
Vinceneencece cc MACKŮ z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomíná rodina 
a příbuzní.

Dne 23. listopadu 2011 vzpomínáme 
první výročí úmrtí naší drahé maminky, 

paní Marie ŤULPOVÉ ze Šanova.
Vzpomínají a děkují dcery s rodinami.

Dne 27. listopadu u u 2012012011 v1 v1 vzpozpozpomenmenmenemeemeeme 
1.  výročí úúúmrtmrtmrtí í ní ašeho o manmanmanželželželaaa, 

tatínknknka aa aa  dědědědddečka,ka,ka, pa pa pannna 
Stanislavvva Za Za ZEMÁEMÁEMÁNKAKAKA z  z  z HrHráHr dkudkudku. 

Za tichouhouou vzvzvzpomp ínkínkínku vu vu všemšemšem,,, 
kkkdokdo vzvzvvzpompompompomenoenoenonouu, u d kděkujíujíujíjí mamamanženžnžnž lkalkalkalka 

a da a ětiii  s rrodrr inami.mi.mi.

DneDneDneDneDn  8. 8. 8.88  li li lilistostostopadpadpadpadpadu 2011 
si sisi sisi připřipřipř pompompompompomeneeneeneenen me memememe 4. vývýrvývv očí úmrtí 

panpanpananpaní Mí Mí Mí Mí Mariariarir e Ae Ae Ae Ae ADÁMDÁMÁMÁMÁMKOVÉ z Petrůvky. 
S lS lS lS lS áskáskáskásskouou ouo a úa úa úctoctoctoctoou stále vzpomínají 
manmanmanmanma želželže , d, d, dětiětiětě  s   rodinami a všichni, 

ktektektet rýmrýmrýmým zůstala v živé paměti.

Dne 15. listopadu 2011 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Františka FOJTÍKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

syn a dcera s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 28. listopadu 2011
si připomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan Karel KOSEČEK ze Slavičína.
S láskou a úctou stále vzpomínají S láskou a úctou st

ii s s rodrodinainamimi.manmanželželkaka a da dětiěti

u 2011 tomuDneDneDne 9. 99  listopadu
nás navždy budbubu e re ok, kdy 
maminka, opuopuopuo sstilla naše 

ababička, babička, pra
DOVÁ z Hrádku. ppanpaní Fí FFFranranranranantišt ka ŠVAJ
zpomene, Kdo ji zná, vz
nezapomene. kdokdokdokdokd  ji měl rád, n
í děti s rodinami.SS lSS áskou vzpomínají

 děkuje lékařům RodRoddRoddina Zemánkova
itní ošetřovatelské a pracovnicím z chari
ou věnovali panu služby za péči, ktero
VI ze Slavičína.Karlu ZEMÁÁNKOV
všem, kdo jste ho Zároveň děkujeme v
eho poslední cestě.přišli doprovodit na je

Dne 13. listopadu 2011
se dožívá krásného 

životního jubilea – 90 let
naše maminka, 

babička a prababička, 
paní Marie ZVONKOVÁ

z Nevšové. 
Přejeme jí hlavně hodně 

zdraví, pohody, radost z dětí,
vnoučat a pravnoučat. 

Děti s rodinami a rodiny 
Hromádkova a Koutná. 

Blahopřejeme
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Poslední zářijová sobota probíhala v malé
obci Divnicích poněkud netradičně. Od rána 
vyhrával vesele místní rozhlas a před školou,
která byla postavena v roce 1926 a stala se prv-
ní alma mater pro několik zdejších generací,
se scházely skupinky slavnostně oblečených
občanů. Zpočátku si někteří z účastníků při
stisku rukou marně snažili vzpomenout, s kým
se právě po mnoha dlouhých letech potkávají.
Není divu! V Divnicích totiž začínalo setkání
rodáků, kteří tehdejší obecnou školu absolvo-
vali do roku 1950. Mnozí z nich se neviděli
více než šedesát let.

Pak už se shromáždili ve třídě spojené
s mnoha vzpomínkami na dobu dětství. Byla
tu i tabule s nápisem „VÍTAJTE!“. Chybělo jen
pódium s katedrou a lavicemi, které vystřídaly
slavnostně prostřené stoly, k nimž zasedlo
třiatřicet účastníků setkání. Právě tolik se
jich tu sešlo, a někteří vážili dalekou cestu ze
všech koutů republiky. Zejména oni přivítali
informace Josefa Peška, co všechno se v naší
rodné vesnici změnilo. Je třeba přiznat, že
k lepšímu. Svědčí o tom i nově vybudovaná
kaple, hezky upravená obydlí i náves, spor-
tovní areál i hřiště, a také výstavba celé řady
nových domků především na Drahách. A nám
„přespolákům“ se tu moc líbilo! Přesvědčili

Sešli se v rodné obci

jsme se o tom i při dvou vycházkách zařaze-
ných do programu setkání. Ta dopolední byla
spojená s prohlídkou kaple a promenádou
středem obce, a po obědě jsme se vydali
k zámeckému parku, odkud je dobrý výhled
na celou vesnici.

Většinu času zabralo samozřejmě povídání.
O našich osudech, úspěších i problémech,
splněných i nesplněných snech, společných
vzpomínkách na dětství, školu i život. Hodně
jsme se zasmáli nad společnými fotografi emi
z mládí i školních výletů a vycházek. O bez-

chybnou akci v Divnicích se především za-
sloužili manželé Studenkovi a Peškovi a také
Marie Lukášová.

Když jsme se v neděli rozcházeli nadšeni
tím, jak dobře jsme oba dny neobyčejného
setkání divnických rodáků prožili, zazněla 
i jedna vážná kritická připomínka: proč se 
uskutečnilo tak pozdě! 

A kdy se sejdeme příště? Hlasování roz-
hodlo, že již za dva roky. Tak na shledanou
v Divnicích! 

Jiří Šmýd, Ostrava

Už od srpna letošního roku je slavičínské
veřejnosti umožněno navštěvovat novou mo-
derní knihovnu v rekonstruované Horákově
vile. Dospělým i dětem se zde dostává služeb
standardních v podobě půjčování doku-
mentů, meziknihovních výpůjčních služeb,
poradenství ze všech společenskovědních
oborů či bezplatného přístupu na internet.
Knihovna však není pouze strohou institucí,

která stereotypně vykonává výše uvedené
úkony. Všichni příchozí, kteří chtějí nahléd-
nout detailněji „pod pokličku“ literárního
dění, se mohou aktivně zapojit do pořadů 
zábavných i vzdělávacích, jež mohou být 
obzvláště o tomto podzimním čase příjem-
ným rozptýlením i zajímavým zpestřením.

Pel-mel takovýchto aktivit zde započal
už v září tradiční Pohádkiádou, jež opět 
potěšila nápaditým programem několik
desítek dětí mladšího školního věku. Vzá-

pětí se počátkem října o slovo přihlásil všem
známý Týden knihoven, aby zahájil „čtecí“
sezonu se vší parádou a hlavně přiblížil kni-
hy všem čtenářům i nečtenářům bez rozdílu
věku. Důstojný a zároveň útulností dýchající
knižní svět tak mohli zevrubně probádat žáci
základních škol i středoškoláci, přičemž se
zároveň stali „chytrolíny“ absolvováním
stejnojmenné vědomostní soutěže, probíhající
souběžně s exkurzemi. Skřítek Permon a další
prapodivní tvorové z říše strašidel pak uvítali
v knihovně na besedě děti ze školních dru-

žin, z nichž mnohé
zatoužily po čtenář-
ské legitimaci, kte-
rou si v nejbližších
dnech po akci vítě-
zoslavně odnášely
v kapse. 

Nové knihovně
se letos podařilo
stát se skutečným
komunitním cen-
trem setkávání
všech věkových
kategorií a cílo-
vých skupin z řad

obyvatel města. Klienti Charity sv. Vojtěcha
se zasmáli, poučili a dokonce si i zatančili
na soutěžním dopoledni Hádej hadači. Děti
ze sdružení handicapovaných Přátelé z lásky
byly mile překvapeny hned dvěma veselými
akcemi. První skupina vozíčkářů si mohla
spolu s Jeníčkem a Mařenkou „zaloupat per-
níčky“, pod kterými se skrývaly úkoly a há-
danky při dramatizaci známé pohádky. Druhá
skupina v dalším soutěžním bloku předvedla
své znalosti ze života přírody i společnosti.

U předškoláčků z mateřských škol se knihov-
na také snažila vzbudit zájem o seznámení 
s knížkami formou poznávání oblíbených 
literárních hrdinů – Krtečka, Medvídka Pú
nebo Ferdy Mravence. Nechybělo ani pravi-
delně pořádané odpoledne s Nezbedníčkem, 
kde rodiče svým nejmladším potomkům 
pomáhali vysvobodit zakletou jabloňku 
z moci zlých čar a kouzel.

Na starší populaci bylo pamatováno zor-
ganizováním „naučné knihovnické stezky“, 
kde se seniorům dostalo lekcí k orientaci 
v knižním fondu či kurzů práce s on line kata-
logem na webu. Následné setkání s romány 
regionálního spisovatele Radomila Koppa 
z Luhačovic spolu s poutavým příběhem 
jeho autorské dráhy bylo příjemnou tečkou 
za seniorskými aktivitami Týdne knihoven. 
Kreativní výtvarné dílny už pak jen pozitivně 
doladily nadcházející podzimní nostalgii 
u návštěvníků z řad veřejnosti. Malí či velcí, 
všichni si mohli v dětském oddělení vyrobit 
a poté odnést domů ikebanu z živých květin 
či poněkud netradiční dýni. A jaká by to byla 
knihovna bez každoročně pořádané literární 
kavárny! Letos historicky první „Literární 
chvíle v Horákově vile“ přilákala opět ty nej-
skalnější příznivce, jež svými hlasitě čtenými 
úryvky vždy dávají najevo, že svět bez čtivé 
prózy či poezie by byl ponurý a nezábavný.

Dny otevřených dveří v Horákově vile se 
však nezavírají spolu s ukončením Týdne 
knihoven. Naopak, zůstávají stále dokořán 
pro Vás všechny, kdo prahnete po vědění, 
či se Vám zachce jen tak pobýt v prostředí 
knih – neskonale věrných a stálých prů-
vodců životem. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Podzim s knihovnou 
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Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vsetín,
sobota 5. 11. 2011, 14.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Sokol Luhačovice
B, sobota 26. 11. 2011, 14.00 hod.

Dorost 1. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Sokol Luhačovice,
neděle 6. 11. 2011, 10.00 hod.

KK CAMO Slavičín – TJ Valašské Meziříčí
B, neděle 27. 11. 2011, 10.00 hod.

Informace kuželkářského klubu Slavičín

Spolupráce seniorů s knihovnou 

Milé maminky, tatínkové, děti, prarodiče,
nastávající maminky, v měsíci listopadu jsme
pro Vás připravili několik novinek. 

Především jsme rozšířili otevírací
dobu, máme otevřeno pětkrát týdně vždy
od 9 do 12 hodin. Odpoledne pouze ve
středu od 13 do 17 hodin.

Během listopadu proběhne kurz BABY 
MASÁŽE – velký fyzický i psychický přínos
pro dítě i rodiče v mnoha ohledech. Je určen
dětem od třetího do sedmého měsíce věku.
Uskuteční se 3 lekce: st 2. 11., út 8. 11.,
st 16. 11. vždy v 9.30 hod. S sebou si můžete
vzít olejíček (který používáte), podložku.

Láskyplná masáž přináší dítěti a zpětně
také mamince radost i potěšení. Dotek je
přirozenou potřebou už od narození. Baby
masáž je proto úžasným darem, který může-
me dítěti dát. Darem, který předčí všechny
hmotné dary!

V pátek 4. 11. dopoledne je pro děti
připravená Strašidýlková párty. Děti čeká
spousta soutěží, vyrábění strašidýlek, sladká
odměna aj. 

V úterý 8. 11. od 10 hodin se koná bese-
da na téma: Nejčastější úrazy našich dětí.
Budeme si povídat o možnostech prevence,
o nejčastějších úrazech a Vašich zkušenos-
tech s dětskými úrazy – každá Vaše prožitá
zkušenost může být cenná pro jiné rodiče...

Mimo to jsme pro Vás připravili malé
občerstvení a pro Vaše děti drobné dárečky.

Ve středu 9. 11. od 9 do 17 hodin bude
v MC probíhat poradenství s kosmetikou
a masáže s paní Misařovou. Objednejte se.
Náš telefon: 608 467 727,
e-mail: info@mc.slavicin.org
Více na: http://mc.slavicin.org/

Ve čtvrtek 24. listopadu od 10.00 hodin
plánujeme pro maminky dílnu na výrobu
adventních věnců. S sebou si přineste základ
na věnec (slaměný, polystyrenový), adventní 
svíčky (případně bodce – držáky pod svíčky),
různé dekorační předměty na ozdobu. Pokud
máte k dispozici, tak také vázací drát, tavnou
pistoli a větve jehličnanů.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tým spolupracovníků MC Slavičín

Prrogrram MMMCC Slaviičínn lisstopadd
Út 1. 11. 10 hod. Čtenářem od batolete
– Půlhodinka zábavné četby pro nejmenší,
jednoduché hry, hádanky a úkoly
St 2. 11. 9.30 hod. Baby masáže
Čt 3. 11. 10 hod. Tvořílek – výroba kuželek
Pá 4. 11. 9.30 hod. Strašidýlková párty
Po 7. 11. Skáčeme na trampolíně (celodenní
aktivita)

Milémamin Út 8. 11. 9.30 hod. Baby masáže 10 hod. 
Beseda: Nejčastější úrazy našich dětí 
St 9. 11. Poradenství s kosmetikou Orif-
lame + masáže
Čt 10. 11. Poradenství: Krok k zaměstnání 
(objednejte se) 
Pá 11. 11. 10 hod. Pohybové hrátky
Po 14. 11. Malujeme na kamínky (celo-
denní aktivita)
Út 15. 11. 10 hod. Básničky s pohybem
St 16. 11. 9.30 hod. Baby masáže
10 hod. Hry pro všestranný rozvoj dítěte
 Čt 17. 11. ZAVŘENO
Pá 18. 11. 10 hod. Tanečky
Po 21. 11. Hrajeme si s razítky (celodenní 
aktivita)
Út 22. 11. 10 hod. Hudební miniškolička 
St 23. 11. 10 hod. Pohybové hrátky
15 hod. Tvořílek – Malujeme ježky
Čt 24. 11. 10 hod. Kreativní dílna pro 
maminky – Výroba adventních věnců
Pá 25. 11. 10 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj dítěte
Po 28. 11. Hrajeme si s modelínou (celo-
denní aktivita)
Út 29. 11. 10 hod. Básničky s pohybem
St 30. 11. 10 hod. Zvídálek

Volná herna:
po – pá 9 – 12 hod., st 13 – 17 hod.

Dokončení ze strany 1
V neděli po snídani a za svitu sluníčka 

jsme vyrazili směrem na Dub. Od pana 
faráře se nám dostalo milého a srdečného 
přijetí a větou „buďte tu jako doma“ nás 
všechny zbavil trémy před vystoupením. 
Z této vzájemné důvěry vzešlo radostné 
a hluboce procítěné zpívání při slav-
nostní bohoslužbě a následný koncert, 
při kterém se zaskvěly i nádherné hlasy 
Kateřiny Oškerové Machovské a Veroniky 
Šebákové, za klavírního doprovodu Marie 
Humpolové.

Citujeme z Katolického týdeníku, který 
se o slavnostní události zmiňuje:

„Při mši zpíval pěvecký sbor Cantare 
ze Slavičína a po bohoslužbě měl v kostele 
i koncert, který všechny účastníky slavnos-
ti, kteří neodešli do farní stodoly na jelení 
guláš, doslova nadchl – kromě potlesku se 
ozývalo nadšené hvízdání a výkřiky bravo!“ 

Po koncertě nás pan farář, vášnivý 
myslivec, pozval na bohaté pohoštění. 
V mysliveckém salonku na faře jsme mohli 
ochutnat zvěřinové speciality, připravené 
z jeho vlastního úlovku.

Zpět k našim rodinám jsme z Dubu 
odjížděli naplněni krásnými duchovními, 
hudebními i lidskými zážitky. Jsme rádi, 
že jsme prožili víkend v tak krásném spo-
lečenství lidí, a děkujeme sbormistryni 
Aničce Frajtové za elán a nadšení, s jakým 
k práci ve sboru přistupuje, a za dar být 
s ní v lásce k hudbě a k Bohu! 

Zpěváci Cantare

Ve středu 5. října jsme se zúčastnili setkání
s knihami pana Radomila Koppa, spisovate-
le z nedalekých Luhačovic. Akci pořádala
městská knihovna v rámci říjnového Týdne
knihoven, kdy byl celý jeden den věnován
seniorům.

Pan Radomil Kopp nám přiblížil obsah své
poslední knihy „Nebe rockerů“. V krátkosti
nám nastínil průběh svého života, který popi-
suje i v předešlých svých knihách – Sametové
ovečky a Hostinští z Baťova. Beseda proběhla
v příjemné atmosféře, díky dotazům přítom-
ných posluchačů a zajímavým odpovědím
pana spisovatele. 

Za organizaci této literární besedy děku-
jeme pracovnicím Městské knihovny ve Sla-
vičíně a těšíme se na další společné aktivity. 

Božena Filáková, Diaklub

srdečně zvveme zájjemce o činnost
v KKlubu důůchodců.. 

Scházímme se kaaždou středu 
od 13 hodin vv klubovvně 
v přízeemí Horrákovy vvily. 

Přiijďte mezi nás!

Klub důchodců ve Slavičíně

Doomácí zááápasy vv liistoopaduu 2011

Cantare opět na cestách

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín A – HKK Olomouc B,
sobota 19. 11. 2011, 10.00 hod. 
(čtyřdráhová kuželna Zlín)
www.kkslavicin.cz -AP-

Nabízíme fi rmám možnost prezentace
v prostorách kuželny.
tel. č. 603 919 1154 – MMgr. Aleš Ptáááček

Pronájem zrekonstruované kuželny 
1 h/150 KKč/1 drráha 
vhodné prro skuupiny i jednotlivcce 
tel. č. 604 715 5537 – Pavel Slámaa
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Slavičínský Jerevan zahájil sezonuSlavičínský Jerevan zahájil sezonu
v 1. Celostátní lize sálového fotbalu – futsalu
už v sobotu 22. října 2011 v Luhačovicích,
kde jeho prvním soupeřem byl úřadující

Zprávy z futsalu vicemistr republiky ze 
Zlína. Druhým soupe-
řem Valachů zde byl 
východočeský celek FS 
Sádek. K dalšímu tur-
naji cestoval Jerevan 
29. října 2011 do Prahy, 
kde v nedávno otevřené 
sportovní hale na Jižním 
Městě nastoupil proti 
několikanásobnému mi-
stru ČR – týmu Chemco-
mex Praha, a také proti 
mužstvu Trivel Klatovy. Zkrátka nepřijdou
ani slavičínští fanoušci – v listopadu je čekají
hned dva turnaje v místní sportovní hale.
Nejdříve, 12. listopadu, přijedou do Slavi-
čína jihočeské týmy z Prachatic a z Větřní
a o týden později dorazí na Valašsko mužstvo
z krkonošské Jilemnice. Extraliga bude mít 
v sezoně 2011/2012 nakonec tuto podobu.
Hrát se bude s jedenácti účastníky, kdy do
Play off postupuje nejlepších osm celků.
Následuje čtvrtfinálová vyřazovací část 

tzv. Play off na dvě vítězná utkání a poté 
březnový turnaj Final four, kde se odehrají 
nejdříve semifi nálové duely a potom zápas 
o 3. místo a závěrečné utkání o mistra ČR. 
Z Celostátní ligy nikdo nesestupuje a jede-
náctý tým bude hrát barážový turnaj s vítězi 
krajských lig. 

Více o dění v České federaci sálového 
fotbalu – futsalu najdete na jejím ofi ciálním 
webu – http://www.futsal-salovyfotbal.com/
index.php?str id=12  -PK-

Po nevydařené sezoně 2010/11 se zápasy
slavičínského basketbalu přesunuly do nižší
soutěže – oblastní přebor III, kterou v sezoně
2011/12 bude hrát devět týmů z jižní Moravy.

Ambice klubu jsou jednoznačné – po-
stup do vyšší soutěže, kterou si zajistí dva
nejlepší kluby. 

Slavičané odstartují novou sezonu 22. 10.
ve Velkém Meziříčí a 23. 10. otestují kvalitu
jejich letní přípravy Boskovice. 

Zveme Vás 
sobota 12. 11.. 2011 –– III. turnnaj
pořadatel Jereevan Slaavičín – SH Slavičín
17.00 Jerevann Slaviččín vs Boombarďáci
Větřní
18.05 SMR pplus Zlíín vs Boombarďáci 
Větřní
19.00 Jerevann Slaviččín vs Strrabag Pra-
chatice
20.05 SMR pplus Zlíín vs Strrabag Pra-
chatice
sobota 19. 11.. 2011 –– IV. turnaj
pořadatel – Jerrevan Sllavičín - SSH Slavičín
17.00 Jerevan Slavičínn vs SICOO Jilemnice
18.05 SMR plus Zlín vs SICO Jilemnice

Basketbal – SK Slavičín

Pozvání na literární podzim

V domácím prostředí se pak představí
první listopadovou sobotu, kdy sehrají derby
se Zlínem. 

sobota 5.11. 17.00 
SK Slavičín – Proton Zlín „B“
sobota 19.11. 15.00
SK Slavičín – SK Baník Ratíškovice
neděle 20.11. 9.00
SK Slavičín – TJ Sokol Velkobílovičtí 
Drozdi

Kompletní rozpis zápasů a tabulky jsou
na svazovém webu www.cbfjm.cz -PH-

 1. 11. – 4. 11. 9.00 – 15.00 (čt do 18 hodin)
Horákova vila, 1. podlaží 
Prodejní výstava knih z nakladatelství
THOVT

Od úterka 1. 11. do pátku 4. 11. lze v měst-
ské knihovně zakoupit nové i starší tituly
pro děti a mládež z produkce nakladatelství
THOVT. Všechny publikace je možné pořídit 
se značnou slevou, při větším odběru je možné
získat i knihu zdarma. Neváhejte a využijte
možnosti získat hodnotné vánoční dárky pro
Vaše nejmenší již v předstihu!

 Čtvrtek 3. 11. 15.00 Městská knihovna
Malujeme a čteme s Nezbedníčkem

Pořad pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů či prarodičů, který je pomocí her, hádanek
a výtvarných činností motivuje k utváření
čtenářských návyků. Předškoláčci se tento-
krát mohou těšit na dramatizaci pohádky
O drakovi z papíru. 

 Úterý 22. 11. 19.00 Horákova vila, 1. podlaží 
Napříč světadíly s Pavlou Jazairiovou
– beseda se známou novinářkou a spiso-
vatelkou

Městská knihovna a Nadace J. Pivečky
zvou zájemce na cestopisnou besedu s Pavlou
Jazairiovou, mediálně známou cestovatelkou,
která zasvětila svůj život poznávání dalekých
krajin a jejich exotických kultur. Se svými ne-
přebernými zážitky seznámí veřejnost nejen
barvitým vyprávěním, ale také prostřednic-
tvím mnoha cestopisných publikací, jichž je
autorkou. Vstup volný.

 Středa 23. 11. 17.00 Horákova vila, 1. pod-
laží 
Autorské čtení Miloně Čepelky a Josefa
Pepsona Snětivého

Městská knihovna ve spolupráci s Na-
dací J. Pivečky ve Slavičíně zvou veřejnost 
na besedu a také autogramiádu se známými
osobnostmi české umělecké scény. Populární
spisovatel a herec Žižkovského divadla Járy
Cimrmana Miloň Čepelka představí svůj
román Svědectví inženýra Toufara.

Prozaik Josef Pepson Snětivý seznámí
diváky s knihami Samolásky a souhlásky
a Tři vánoční dárky. Hudební doprovod: Josef 
Pepson Snětivý. Vstup volný.
Miloň Čepelka – Po studiích na gymnáziu

v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogic-
ké v Praze učil tři roky na Základní škole
v Novém Kníně. V šedesátých letech na-
stoupil do Československého rozhlasu jako
redaktor. Rokem 1967 zahájil svou kariéru
profesionálního herce, jako zakládající člen
Divadla Járy Cimrmana. Napsal několik 
televizních a rozhlasových her, pohádek, 
písňových textů, zábavných a literárních
pořadů, několik básnických sbírek, tři nove-
ly a jednu knihu povídek. V současnosti je 
moderátorem rozhlasových pořadů: Knižní
hitparáda na Country radiu, Dechovka, to je
moje a Písničky s Miloněm.
Josef Pepson Snětivý – Současný český autor
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze, ale jeho celoživotní vášní je hudba, které
se věnuje coby saxofonista, klávesista, zpěvák,
skladatel, textař a producent – v současnosti
sólově a se skupinou Sly Rabbits. Po třicítce
se začal věnovat literatuře a dosud publikoval
několik románů a povídkových knih. Je maji-
telem Nakladatelství ČAS, učitelem angličtiny
a překladatelem.

 Středa 30. 11. 15.30
Setkání s tajemnem – V. ročník

Tradiční literární podvečer pro děti
a mládež, zahalený do strašidelných kulis
a tajuplných příběhů vyprávěných knihami.

Malí účastníci se opět mohou zapojit do zá-
bavného programu plného napínavé četby
a soutěží na téma strašidla, duchové, záhady.
Nebude chybět věštecká škola, ježibabí doupě
a spletitý labyrint tajných chodeb, ukrývají-
cích nejedno překvapení, k jehož odhalení je
nezbytná zkouška odvahy. Pořad moderují
postavy ze známých hororových příběhů. 

Zájemci se mohou přihlašovat předem
v knihovně nebo na tel.: 577 341 481, případ-
ně e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz.
Podrobnější instrukce o akci jsou uvedeny 
na http://knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl 
Aktuální informace).
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Zamyšlení nad globálními 
změnami teploty

V letošnímm roce sse vysokéé letní tep-
loty držely dloouho, až do začčátku října, 
a v důsledku tééto situacce překvaapivě znovu 
rozkvetly šípkkové růžže. Jak je možné, že 
na keři jsou sooučasně plody i kkvěty? 

Zřejmě asi teplota a délka sslunečního 
svitu na konci zzáří bylyy podobnéé poměrům 
na konci květnna, kdy ššípkové růůže rozkvé-
tají normálně. 

Tyto abnorrmality se budou zřejmě 
vyskytovat stáále časttěji. Už ddelší dobu 
jsme svědky šířření tepllomilnýchh živočichů 
a rostlin k seveeru. 

Dlouho to lze pozzorovat ii u nás na 
Slavičínsku. NNázornýmm příkladdem je tep-
lomilná kudlaanka nábbožná, ktterá tu byla 
neznámá, teď sse zde běěžně vyskkytuje. Jsme 
svědky stále ččastějšícch jevů, které byly 
u nás vzácné – přívallové dešttě, vichřice 
a dokonce tornnáda nebbo naopaak – dlouho 
trvající sucha. 

Hodně odbborníkůů považuuje změny 
klimatu za přřirozené, závislé na jevech 
na slunci. Stačí si vvšak uvěědomit, že 
na Zemi jezdí denně mmiliony auutomobilů; 
nebo se stačí podívat na oblohhu – v kte-
rémkoliv okammžiku sppatříme několik kon-
denzačních čaar po prrávě prolétávajících 
letadlech – zvláště letaadla chrlí do ovzduší 
obrovské mnoožství škkodlivin, mimo jiné 
skleníkových pplynů. 

Myslet si, žee to nemmá vliv na oteplování 
planety, připommíná povvěstné strrkání hlavy 
do písku. 

Ing. Vojtěch Malík, ppředseda MO ČSOP 

KKalendddáře,, ppozzvánnnky
2. 11. 20.00 Sokolovna
BENEFIČNÍ KONCERT pro KamPak?
5. 11. 19.00 U Zemánků
HODOVÁ ZÁBAVA
 12. 11. 14.00 Sportovní hala SK
ZÁVODÍ CELÁ RODINA
16. 11. 20.00 Sokolovna
SLANINOVÉ HODY s hudbou
FREEDOM RIDGE (SX) a DESMOD (SK)
22. 11. 19.00 Horákova vila
NAPŘÍČ SVĚTADÍLY S PAVLOU JAZAI-
RIOVOU
23. 11. 17.00 Horákova vila 
AUTORSKÉ ČTENÍ MILONĚ ČEPELKY 
A JOSEFA PEPSONA SNĚTIVÉHO
26. 11. 20.00 Sokolovna
HUDEBNÍ VEČER 

VÝSTAVY
Galerie gymnázia 
OKAMŽIKY-S – fotografi e
Galerie Jasmín
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
obrazy Milana Boudy
Městské infocentrum
ODKAZ STROMŮ – foto Aleny Šťastné

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
2. 12. Horní náměstí 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
10. 12. Sokolovna
ZIMNÍ EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY 
18. 12. Chrám sv. Vojtěcha
ADVENTNÍ KONCERTY
26. 12. Sokolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
27. 12. před Radnicí
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE
podvečer s dechovou hudbou

Cimbálová muzika Slavičan
a město Slavičín Vás zvou na

HUDEBNÍ VEČER 
sobota 26. 11. 2011 20 hodin 

Sokolovna Slavičín

Program:
FLERET PROMO TOUR 2011

k novému CD „O krásách Valašska“

Hosté:
M. Šindelář a M. Juha – 

EX KATAPULT
CM SLAVIČAN

Vstupné s místenkou: 120 Kč 
stolová úprava sálu

(předprodej v Městském infocentru)

Srdeččně Vás zveme 
dne 12.. listoppadu 20011 ve 20 hhoodin

do sslavičíínské SSokolovny nnaaa 

BENEEFIČČNÍ KKONCEEERT
Účinkuují:

SHIELDD YOUUR EYEES – Velká Brritánie
DEPAAKINE CHRONOO 

UNNNA
Výtěžeek z kooncertuu bude věnoovvván

na podpporu aaktivit NNízkoprahoovvvého 
zařízení KKamPaak? Slavičínn.

Vsttupné: 60 Kč 
(vsttupenkky pouze na místěě)

Restauraace ZÁLOOŽNA Váás zve 
ve dnech 100. – 12. liistopaduu 2011 na 

MARTINSKÉ HUSY 
a Svatomartinské víno 

(víno aaž od 111. listopaddu) 
Objednávkyy na teleffonu: 5777 342 315

SDHH Hrádeek zve naa 

HODOVOU ZÁBAVU 
5. 11. 2011 v 19.00 hood.

ve Sporrt baru UU Zemánnků.
K tanci hraaje skuppina FONNTÁNA. 

Srdečnně zvou pořadateelé!

Zveme Vás na

SLANINOVÉ HODY
se skupinou FREEDOM RIDGE

a DESMOD (SK)
dne 16. listopadu 2011 od 20 hodin

v sále Sokolovny Slavičín

k pivu a vínu:
 šabatecká slanina  lopenický 

špek čerstvé oškvarky a jiné dobroty 

Vstupné:
v předprodeji s místenkou 200 Kč, 

bez místenky 180 Kč, na místě 200 Kč
Městské infocentrum Slavičín, 

tel. č. 577 342 251
Pořádá: město Slavičín

SemTamFór, o. s., Junák Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky Vás zve 
na výstavu fotografi í fotoskupiny 

OKAMŽIKY-S
(žáci SPŠ Polytechnické-COP Zlín)

Galerie gymnázia 4. 11. – 20. 12. 2011

TJ Sokol Slavičín a DDM Slavičín
pořádají 17. ročník 

ZÁVODÍ CELÁ RODINA
sobota 12. listopadu 2011 ve 14.00 hod.

Sportovní hala SK Slavičín
(prezentace ve 13.30 hod.)

NAVŠTIVTE KAŽDOU STŘEDU
od 16 hodin v domě č. p. 96 
na Horním náměstí 

DÍLNU INSPIRACE
 2. a 9. 11. Šitý patchwork
 16. 11. Andělíčci z hedvábí
 23. 11. Výroba adventních věnečků
 30. 11. Výroba dekoračních svíček
Bližší informace: tel. č. 777 913 782

Fotoklub KFA Brumov-Bylnice 
a o. s. Za zdravé město Brumov-Bylnice 

Vás zvou na výstavu fotografi í
Alena Šťastná – ODKAZ STROMŮ

od 1. 11. 2011 Městské infocentrum
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LIKVIDACCE SORRTIMEENTU
SLEVY 20 %% - 70 % 
dámské hallenky a ttrička
mikiny dívččí, dámsské
společenské oblečeení
zimní bunddy od 250 Kč

dále nabízímee:
pyžama, nooční košiile 
nátělníky, kkošilky, sspodky
termo punččocháče,, ponožkyy
zdravotní pponožky
zimní čepicce kojennecké a děětské 

AKCE dětskké punččocháče 
a obrázkové bboxerky a trenýrkky 

Značkové spodní práddlo 
Textil Mirka SSlavičín
naproti nemoccnice 
Otevřeno:
po-pá 9-16, so 8-10 

Placená inzerce

Vodovodní přípojka, vodoměr a hlavní 
uzávěr

V roce 2001 byl vydán Zákon č. 274 Sb. 
O vodovodech a kanalizacích, který přesně vymezil 
základní pojmy a stanovil práva a povinnosti, jak 
provozovatele, tak i odběratele. Jednoznačně 
určil vlastnictví. Tedy již neplatí dříve zavedené, 
že „po vodoměr je to vodáren“, ale vlastní-
kem vodovodní i kanalizační přípojky je 
vlastník pozemku nebo stavby připojené 
na vodovod., který zodpovídá za celou 
vodovodní přípojku a její stav. 

Tento zákon defi nuje vodovodní přípojku takto: 
vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvoře-
nou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního 
řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu 
uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

Opravy a údržbu přípojek uložených v po-
zemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje 
provozovatel. 

Jiná situace nastává při výměně nebo re-
konstrukci přípojek,kdy rekonstrukcí se rozumí 
změna trasy a průměru potrubí, o výměnu se jedná 
při zachování trasy a průměru. Tyto náklady 
nese vlastník přípojky.

Je-li přípojka na neveřejném pozemku, jakékoliv 
práce s ní spojené hradí vlastník přípojky. Ventil 
umístěný před i za vodoměrem je součástí vodovodní 
přípojky, jeho výměnu vždy hradí vlastník nemovitosti 
připojené na vodovod. 

Odběratel je povinen umožnit pracovníkům 
vodáren přístup k vodoměru, chránit vodoměr 
před poškozením, zvláště v zimě musí být vodoměr 
ochráněn proti mrazu, a bez zbytečného odkladu 
oznámit vodárně jakékoli závady v měření. Jakýkoli 
zásah do vodoměru či plomby, která jej chrání, je 
nepřípustný.

Uzávěry před a za vodoměrem je 
vhodné zhruba jednou za měsíc uzavřít 
a otevřít, tedy několikrát nenásilně 
protočit tak, aby byla zachována jejich 
funkčnost. Touto jednoduchou činností 
předejdete případným škodám na majet-
ku způsobených vytopením.

Ve vlastním zájmu majitele přípojky je udržovat 
si povědomí o umístění a stavu hlavního uzávěru
k jeho přípojce. Ten musí být řádně a viditelně 
označen. Majitel by měl zabránit znepří-
stupnění hlavního uzávěru, byť je umístěn 
na veřejném prostranství, tzn. zaasfaltování 
v cestě, zadláždění v chodníku či znepřístupnění 
díky terénním úpravám. Při případné poruše na pří-
pojce čas, po který zasahující pracovník hledá 
a zprovozňuje nepřístupný uzávěr, znásobuje 
možné škody na majetku. 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 hodin denně havárie i zá-

kaznické záležitosti www.smv.cz

Od 3. 10. 2011 je nově otevřeno detašované 
pracoviště ve Slavičíně.
Nabízí tyto pedagogicko-psychologické služby:
diagnostická činnost (intelektové před-
poklady, osobnostní charakteristiky, školní 
připravenost)
poradenský servis pro rodiče dětí v oblasti 
výukových a výchovných problémů
poradenství při rozhodování o dalším studiu
na SŠ, SOU, OU, U a VŠ
reedukační programy pro určené skupiny dětí

Pracovní doba:
Po 7.30–12.30 13.00–16.00
(15–16 h dle tel. domluvy)
Út 7.30–12.30 13.00–16.00
(15–16 h dle tel. domluvy)
St 7.30–12.30 13.00–16.00
(15–16 h dle tel. domluvy)
Čt 7.30–12.30 13.00–17.00 
(15–17 h dle tel. domluvy)
Pá 7.30–12.30 13.00–15.00

Adresa: Komenského 882 (areál Prabosu)
Slavičín 763 21
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Došlová, psycholog
tel.: 575 570 596, mob: 734 780 342
e-mail: eva.doslova@ppporzl.cz
web: www.ppporzl.cz

Věnujte k Vánocům
DÁRKOVÝ POUKAZ
NA SLUŽBY LEJA SALONU!

Poukaz je v libovolné hodnotě,
je jen na Vás, kolik chcete zaplatit.

Obdarovaný si pak vybere jakoukoli ze
služeb salonu v dané hodnotě
kadeřnictví 
manikúra
 pedikúra
kosmetika 
hubnoucí lymfatické masáže řízené

profesionálním přístrojem
bio lampa proti akné a vráskám
a mnoho dalších

LEJA SALON
K Hájenkám 312
Slavičín (vedle pošty)
Tel.: 737 044 823

BOWLING SLAVIČÍN
Vás zve na

DNY RUSKÉ
KUCHYNĚ

17. – 19. listopadu 2011 (čt, pá, so)
Navazujeme na loňské Dny ruské
kuchyně, které se setkaly s velmi

příznivým ohlasem, a chceme Vám
letos nabídnout tradiční

BORŠČ, ŠURPU, KYJEVSKÝ KOTLET,
DRŮBEŽÍ JÁTRA PO GRUZÍNSKU, 

AZU PO TATARSKU
a další speciality.

Více na www.bowlingslavicin.cz, 
rezervace 773 999 973.

Dárek na Vánoce, narozeniny, svátek 
nebo jen pro radost
DÁRKOVÝ POUKAZ NA BOWLING
5 hodin 799 Kč, 3 hodiny 495 Kč

PRODEJNÍ MÍSTA POUKAZŮ
Bowling Slavičín sídliště Malé Pole,

Obchodní 472
Trafi ka na sídlišti Malé Pole
Prodejna pečiva u pošty
 Prodejna obuvi Ora, Mladotické nábřeží 
– obchodní dům, 1. patro

Další informace na 
www.bowlingslavicin.cz

Znalecké posudky a odhady nemovitostí 
pro prodeje, dary, dědictví, soudy, exeku-
ce, úřady...
Emilie MATULOVÁ – soudní znalec
Luhačovice, Ant. Slavíčka 806
e-mail: zlinabc@centrum.cz, 
mobil: 776 006 307

RRozšířření sortimentu 
chovaatelskkých pootřeb pro ppssy, 

koččky, hllodavce a ptactvoo.
Pelechy, kkosmetika, vodítkkaaa, 

vitaamíny a jiné

Zahrádkářské
a chovatelské potřeby

Hoorní nnáměstíí – Slavičínn
AAKCE NNA LISSTOPAD!!!

Akční cenny vybbranýchh salámů a ggrranulí
plus dárek zdarrma proo Vašeho mmiilláčka!

08:00-112:00/133:30-16:00 
Tel.: 777 3441 654

Krajská pedagogicko-psychologická 
poradna a ZDVPP Zlín informuje: 

Zpprávvy, raaddy, infformmaace z vvooodárenn 

Zveme Vás do nově otevřené prodejny
SPORTOVNÍCH ODĚVŮ A OBUVI

ve Slavičíně K Nábřeží 841

Milí zákazníci, zveme Vás na klidný 
předvánoční nákup v měsíci listopadu 
se slevou 25 – 50 % do prodejny SuMa.

Těšíme se na Vás. 
Suchánková, Machů
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Slavičín dříve a nyní
Naše předposlední letošní zastavení před-

stavuje proměnu prostranství před nynější
radnicí. 

Snímky z projektu Základní školy Vlára
zachycují dláždění hlavní silnice a čelní

pohled na „Pinďákovo“ v roce 1950 – a týž
pohled v roce 2008. 

Další snímky dokladují změny, které
nastaly v letošním roce, prakticky během tří
letních měsíců, realizací projektu „Slavičín
střed – revitalizace veřejného prostranství“.
Po asanaci budovy č. p. 254 (Pinďákovo) bylo
na otevřeném prostoru zbudováno parkoviště

 sobota 5. a 19. 11. – 20.00
FILMOVÉ TOULKY ASIÍ – JAPONSKO 1, 2
To nejlepší z japonského fi lmu – Digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma. 
Názvy jednotlivých titulů budou uvedeny na:

http://dokinavsobotu.slavicin.org/, kde se můžete 
zúčastnit hlasování o výběru, a http://mesto-slavicin.
cz/cs/informacni-centrum/mestske-kino/sobotni-
fi lm-a-skola/.
 neděle 6. 11. – 15.00 bijásek 

DUMBO
Animovaný/Muzikál/Rodinný USA, 1941, 64 min.
Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké

sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatníní
se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uké uši. 
Ať dělat, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale ale potkal 
přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonkonallivi všecše h-
ny nástrahy a překážky… Vstupné zdarmdarma – digitální ní
videoprojekce v projektu FILM a ŠKOŠKOLA.
 neděle 6. 11. – 20.00 fi lmovýový klub 

3 – (DREI)
Komedie/Drama/RomRomantický NěNěmecko, 2010, 

119 min.
Režie: Tom Tykwer. Hrají: Sophie Rois, SebastianTykwer. Hrají: Sophie Rois, Sebbastastiani  

Schipper, Devidevid Striesow, Angela Winkler. 
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšnýnářka Hanna a architekt Simon jsou úsp

pár žijící v Berlíně ve dvacetiletém harmonickémžijící v Berlíně ve dvacetiletém harmon

svazku. Různé aférky, plánování dítěte a svatby, kaž-e a svatby, kaž-
dodenní starosti i radosti mileneckého páru, to všeckého páru, to v
mají za sebou. Až do okamžiku, kdy do jejich životau, kdy do jejich ž
vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom, že Hannaoblblém ém je v tom, že
ani Simon o svých vzájemných citech k Adamoviájemných citeitech c k 
netuší... Milostný příběh, ve kterém nechybí smyslříběh, ve kterém ne
pro humor, nečekané zvraty a překvapení, je natočenkané zvraty a překvap
s dynamikou a s citem pro výtvarnou stránku. Každáa s citem pro výtvarno
část příběhu zapadá do dokonalé mozaiky, ve které sehu zapadá do dokonalé
osudy tří hlavních hrdinů propojí.tří hlavních hrdinů prop

Snímek poukazuje k tanci, divadlu, sochařství Snímek poukazuje k ta
a pohrává si i s fi lmovými citacemi, např. ze slavnéhoa ppohroh ává si i s fi lmovými

ně (1951, režie Vittorio De Sica).fi lmu ZázZázrakr  v Miláně
posledním fi lmu řeší své oblíbenéTykwer i ve svésvém pm o

zilidských vztahů, a dotýká se nadča-téma lásky, mezili
k života a smrti. Zabývá se problémemsových otázek ž

dního věku, svobody jedince, jeho sexuálníkrize střední
ce, a záměrně se vymezuje vůči tradičnímu orientace, 

í partnerského svazku. Oceňovaný současnýpojpojetí p
mecký režisér, scenárista a hudebník Tom Tykwerněme

(1965) patří mezi umělecké a zároveň komerčně(19
úspěšné tvůrce. Jeho fi lmy jsou pravidelně uváděny
na prestižních festivalech a patří mezi očekávané
události. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní 70 +
1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 neděle 20. 11. – 15.00 bijásek 

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2 
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Dobrodružný/Drama/Rodinný/Fantasy Velká 

Británie/USA, 2011, 130 min.
Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma 

Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Bonnie 
Wright, Maggie Smith, Evanna Lynch, Robbie Coltrane, 
Alan Rickman, Geraldine Somerville, Natalia Tena,
Kelly Macdonald, Tom Felton, Emma Thompson, Ralph 
Fiennes, Michael Gambon, Gary Oldman aj.

Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Pot-
terovi. V tomto výpravném fi nále eskaluje bitva mezi
dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. 
Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není
v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset 
podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující
bitva s Lordem Voldemortem. Tady všechno končí...
V českém znění. Vstupné 30 + 1 Kč.
 neděle 20. 11. – 20.00

PAŘBA V BANGKOKU
Komedie USA, 2011, 102 min.
Režie: Todd Phillips. Hrají: Zach Galifi anakis, Ed 

Helms, Bradley Cooper, Ken Jeong, Justin Bartha, Jamie 
Chung, Todd Phillips, Mamie Van Doren, Mike Tyson,
Sondra Currie, Paul Giamatti, Jeffrey Tambor, Mason 
Lee, Sasha Barrese, Nick Cassavetes, Nirut Sirichanya.

Phil, Stu, Alan a Doug jedou do exotického Thaj-
ska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce 
v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje 
zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže 
ne všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje. Co
se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co
se stane v Bangkoku, si nedokážete ani představit... 
Vstupné 70 + 1 Kč

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

pro třicet vozidel, chodníky s novým mobi-
liářem včetně autobusové zastávky, to vše 
doplněno čerstvou parkovou výsadbou... jen 
pro noční pohled na prostranství osvícené 
novými lampami si musíte zajít osobně.


