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Člověk by si řekl, že odpověď je jednodu-
chá. Přeci jeden na Službách města, který je
otevřen denně, a druhý u kotelny ve čtvrti
Malé Pole, který je otevřen ve vymezené dny.
Jenže ona to asi podle některých našich ob-
čanů není pravda. Někteří se domnívají, že je
jich více, či snad u každého druhého hnízda
kontejnerů na tříděný odpad. Stačí se k ně-
kterým z nich podívat, co všechno jsou zde
schopní někteří občané odložit. Starou sedač-
ku, nepoužívané dveře, koberce, sjeté pneu-
matiky atd. Některým je zatěžko zajet s tím-
to odpadem do recyklačního dvora – větši-
nou je to jen pár stovek metrů – a tam odpad
zdarma odevzdat. 

Všichni ví, že objemný odpad nepatří
do popelnice (on se tam ani nevejde) a není
možné jej jen tak pohodit u kontejnerů. Všich-
ni také ví, že není povinností ani svozové fi r-
my ani města tyto odpady odvážet. Apeluje-

Kolik máme ve městě recyklačních dvorů?

Projekt biologie na gymnáziu

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
papír a náápojovvé karrtony 14. 111.y
sklo 21. 111
plasty 28y

Čtěte uvnitř listu
Výsledky hlasování ve volbáách
 Kulturní poozvánky
Kurzy
 Prodej a pronájem městskýcch bytů
Z činnosti šškol
 Sportovní uudálosti

me proto na občany – odevzdávejte velkoob-
jemové odpady do recyklačního dvora. Od-
kládáním těchto odpadů mimo vyhrazená
místa nejenže hyzdíte okolí, ale také poru-
šujete zákon a příslušnou městskou vyhláš-
ku a vystavujete se tak možným fi nančním
postihům. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Díky projektu z Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost „Modernizace výuky
biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavi-
čín“ za 2 838 820 Kč byla od října otevřena nová bi-
ochemická laboratoř. Tato učebna bude vybavena
interaktivní technologií a umožní studentům více
pracovat na praktických úlohách v biologii a che-
mii. Z projektu je pořízeno také laboratorní sklo, 
chemikálie, extrakční zařízení a budou zakoupeny 
chromatografi cké materiály, mikroskopy a analytic-
ké váhy.

Společnost E-On upozorňuje 
odběratele na přerušení dodávky 

elektrické energie ve dnech 
5. 11. 2012 a 8. 11. 2012.

Informace o llokalitácch a čase přerušení 
naleznete na wwww strránkách sspolečnosti:

http://wwww.eon.cz//cs/distribbution/
nebo také na stránkáách města Slavičín: 
www.mesto-sslavicin.czz – oddíl AAktuality.

Nadace Jana Pivečky 
Vás srdečně zve na

benefi ční divadelní představení ní div

A DO PYŽAM!AM
komedie v podání

Divadla Palace Praha
7. 11. 2012 od 19.00 hodiniinnnnn 27.
v Sokolovně ve Slavičíněěěě

Hrají: 
Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kamila
Špráchalová, Nela Boudová, Eva Čížkov-
ská, Martin Hruška

Vstupné:
sál 320 Kč, balkony 270 Kč
Vstupenky jsou v předprodeji v Městském
infocentru a v sídle N. J. P. na Horním ná-
městí 111. 

Zakoupením vstupenky přispějete na čin-
nost Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně.

111.
8. 11.

Podzimní drakiáda
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la zpravodaje, kompletní výsledky za celou 
republiku pak nejlépe na stránkách www.
volby.cz. Ale komentovat nebudeme. Zpra-
vodaj určitě není vhodným místem pro ko-
mentáře tohoto typu. Komentář k výsled-
kům voleb si může podat každý sám, a vět-
šina z těch, které volby zajímají, tak jistě uči-
ní. Anebo si zasvěcené komentáře přečtě-
te v novinách. Úkoly města, starosty, mís-
tostarosty, radních a zastupitelů jsou úplně 
někde jinde, než řešit politiku. My řešíme 
život ve městě, provoz města a jeho organi-
zací, zodpovídáme za hospodaření a rozvoj 
města. K rozvoji města je třeba zajistit mi-
morozpočtové zdroje, protože s tím, co nám 
stát dá do rozpočtu, bychom toho moc ne-
vytvořili. Ale to by bylo na dlouhé povídá-
ní a konec konců – o to se tazatel nezajímal.

Údajně se chystá prodej Městské nemoc-
nice Slavičín? Je to pravda?

Není, a ani nemáme záměr prodávat Měst-
skou nemocnici Slavičín, a věříme, že její 
provoz bude pro město i do budoucna eko-
nomicky udržitelný tak, aby mohla nadále 
sloužit občanům města a jeho okolí. Pravdou 
je, že město Slavičín na základě doporučení 
Správní rady Městské nemocnice Slavičín, 
vyhlásilo záměr na prodej provozu bioche-
mické laboratoře, která je součástí nemocni-
ce. K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik 

Ptají se lidé…

V minulém zpravodaji jste psali o umís-
tění kamery na skládku. Je už v provozu?

Jak jsme informovali v minulém čísle 
zpravodaje, rada města rozhodla o umís-
tění webové kamery na skládku odpadů. 
Instalaci kamery jsme odůvodnili tím, že 
chceme zvýšit kontrolu nad nakládáním 
se skládkovými vodami v jímce ve spodní 
části skládky. A to jak naši vnitřní kontro-
lu, tak kontrolu veřejnou, protože výstup 
z kamery je zařazen do veřejně přístupné 
části kamerového systému. Přístup ke ka-
meře najdete samozřejmě na našich we-
bových stránkách. Takže odpověď jsme již 
vlastně dali – ano, kamera funguje, může-
te se dívat. Výstupy z kamery současně za-
znamenáváme a zálohujeme v našem sys-
tému, takže bude možno záznamy zpětně 
dohledat a prokázat případný pohyb osob 
a jejich činnost kolem jímky.

Zveřejníte, případně budete nějak ko-
mentovat výsledky říjnových krajských 
a senátních voleb?

Určitě zveřejníme – výsledky za město 
Slavičín najdete na jiném místě tohoto čís-

důvodů, mezi které patří zejména dlouho-
dobý problém zajištění odborného garan-
ta na pracovišti, nutnost v nejbližší době 
provést akreditaci provozu laboratoře a ze-
jména negativní postoj pojišťoven uzavírat 
smlouvu s malými laboratořemi. Jinými slo-
vy, pokud by laboratoř zůstala součástí ne-
mocnice, nelze do budoucna vyloučit její 
uzavření. Proto i podmínky prodeje labo-
ratoře byly nastaveny tak, aby zde služby 
laboratoře a současné personální obsaze-
ní byly zachovány. Do výběrového řízení 
se přihlásily tři společnosti, které musely 
tyto základní podmínky splňovat, a hlav-
ním kritériem výběru vítěze byla výše na-
bídnuté částky za odkup provozu labora-
toře. Nyní probíhají jednání s vítězným 
zájemcem, a to se společností IFCOR-99, 
s. r. o., Brno na podobě smluv. Pokud do-
jde ke shodě a prodej se uskuteční, rýsu-
je se možnost využít získané fi nanční pro-
středky na investice do nemocnice, napří-
klad pokračovat v rekonstrukci sociální-
ho zařízení v lůžkové části, ale to už pří-
liš předjímáme. Takže závěrem, v případě 
prodeje laboratoře se pro pacienta, ale i pro 
zaměstnance nic nezmění, pracovní mís-
ta a služby zákazníkům budou zachovány. 

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

Pořad. 
číslo

voleb. 
strany

Název volební strany

Volební okrsky Volební
okrsky

č. 1 
ZUŠ

č. 2 
Radnice

č. 3
ZŠ 

Vlára

č. 4 
DDM

č. 5 
ZŠ

M. Pole

č. 6 
Hrádek

č. 7
Divnice

č. 8 
Nevšová CELKEM

5 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 0 0 0 1 0 0 0 0 1

6 SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové pro Zlínský kraj 4 2 2 2 2 2 0 0 14

7 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 4 1 1 0 1 2 0 10
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 35 35 20 17 22 22 5 14 170

20 Moravané 1 1 4 1 3 2 0 2 14
22 Národní socialisté – levice 21. století 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 NEZÁVISLÍ 2 3 2 1 4 2 2 2 18
34 ZVUK 2012 10 5 3 11 13 6 0 5 53
41 Lékaři a odborníci za ozdravení kraje 8 15 15 7 7 9 2 3 66
43 Komunistická strana Čech a Moravy 44 57 49 61 91 43 20 19 384
46 HNUTÍ ODBORNÍKŮ ZA ZLÍNSKÝ KRAJ 0 1 3 1 0 1 1 5 12
51 Strana zelených 4 2 12 3 6 2 1 1 31

53 Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP 
NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 0 3 0 3 1 3 0 0 10

56 ZDRAVÝ KRAJ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
58 Za Morální Očistu Regionu 6 1 2 1 6 0 1 0 17
60 Česká strana sociálně demokratická 94 105 140 107 137 83 30 45 741

65 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 2 2 1 0 0 0 0 0 5

70 Občanská demokratická strana 46 53 20 31 22 26 15 12 225
76 Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj 43 41 20 16 28 30 10 16 204
77 Strana svobodných občanů 9 2 4 1 2 5 3 1 27

78 Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová 85 73 15 30 27 47 26 42 345

93 Česká pirátská strana 3 10 9 5 5 2 0 0 34
Voliči v seznamu 904 1 058 723 712 875 731 270 421 5 694
Vydané obálky 427 452 333 331 397 315 127 180 2 562
Odevzdané obálky 425 442 331 331 392 311 123 179 2 534
Platné hlasy 399 415 322 300 376 288 118 167 2 385
Volební účast v % 47,23 42,72 46,06 46,49 45,37 43,09 47,04 42,76 44, 99

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje ve Slavičíně
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Výběrové řízení na 
pronájem bytu 2 + 0 

Výběrové řízení na 
pronájem bytu 1+1 

Nabídka na prodej bytu

Město Slavvičín naabízí doo pronájmu 
byt č. 42, kterrý se nnachází vve IV. nad-
zemním podlaaží dommu č. p. 8835, na uli-
ci Středová, Sllavičín  

 Byt sestává z dvou pokojů, předsíně, 
koupelny, WC, sklepní kóje

Celková podlahová plocha bytu včet-
ně sklepní kóje je 55,11 m2

 Výše měsíčního nájemného činí
1 691 Kč

Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 7. každého roku maximál-
ně o 20 % ročně a míru infl ace stanove-
nou ČSÚ a plocha sklepní kóje bude do ná-
jemného započítána jednou polovinou

nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda, od-
pad, osvětlení společných prostor)

způsob vytápění – z domovní kotelny.

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 uzavře-
na na dobu určitou jednoho roku, poté 
může být prodloužena, pokud nebude 
nájemce v prodlení s úhradou za nájem-
né a služby spojené s bydlením a nebude 
porušovat podmínky smlouvy a příslušná 
ustanovení občanského zákona

Povinný obsah nabídky (přihlášky)
Jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doru-
čování, telefon, popř. e-mail žadatele. 
Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-
hlášky rovněž údaje druhého manžela 
a počet dětí

Typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů atd.)

Uvedení počtu osob, které se nastěhu-
jí do nového bytu

Zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 20. 11. 2012
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín

Rada města Slavičín si vyhrazuje prá-
vo při výběru nabídky upřednostnit ža-
datele, který má trvalé bydliště na úze-
mí města Slavičín.

Podrobnější informace je možno zís-
kat přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. 
nebo na tel.: 577 341 041.

Mě t Sl ičí l d tMěsto Slaviičín v ssouladu s ustanove-
ním § 39 odst. 1 zákoona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, vyhláásilo zámměr na prrodej nemo-
vitého majetkuu města Slavičínn. 

Předmětemm prodeeje je bytoová jednot-
ka č. 485/11 vv katastrrálním úzzemí Slavi-
čín. Jednotku tvoří byyt s přísllušenstvím 
o velikosti 2 + 1 o celkkové podllahové plo-
še 53,2 m2, ve 4. nadzzemním ppodlaží bu-
dovy č. p. 4855 v ulici Obchodnní ve čtvrti 
Malé Pole ve SSlavičíněě, a podíll na společ-
ných částech budovy č. p. 4855, 486, 487 
a na pozemkuu parc. čč. st. 607.

Výběrové řřízení na kupujíccího, které 
bude provedenno formou aukcee, proběhne 
dne 14. listopaadu 20122 v 16.00 hodin v za-
sedací místnossti budoovy radnicce ve Slavi-
číně (3. NP, dvveře č. 301).

Prohlídka bbytové jjednotkyy proběhne 
dne 7. listopaddu 20122 od 16.000 do 17.00 
hodin.
podmínky výběrového řízzení
účastníci: bbez omeezení s ppodmínkou 
úhrady kauce
nejnižší podání: 5000 000 Kčč
minimální příhoz: 20 000 KKč
kauce: 20 0000 Kč
způsob úhrrady kauuce: pouzze bankov-
ním převodemm nebo vklademm hotovosti 
v bance na účeet městaa Slavičínn vedený 
u KB a. s., č. úú. 29246661/0100,, variabilní 
symbol IČ nebbo RČ
lhůta pro složení kauce: začíná bě-
žet dnem uveeřejněníí tohoto oznámení 
a končí zahájeením výýběrovéhoo řízení, tj. 
14. 11. 2012 v 116.00 hoodin. Kauuce složená 
bankovním přřevodemm musí býýt do skon-
čení lhůty pro zahájenní výběrovvého řízení 
připsána na úččet městta Slavičíín.

Účastníkůmm výběrrového řřízení, kte-
ří neuspějí ve výběrovvém řízenní, se vrací 
kauce bez zbyttečnéhoo odkladuu, nejpozdě-
ji do pěti pracoovních ddnů ode ddne konání 
výběrového řízzení.
splatnost kupní ceny: ddo 60 dnů 
od schválení prrodeje ZZastupitellstvem měs-
ta Slavičín

Bližší inforrmace poskytne Ing. Marti-
na Slámečkovvá, vedooucí odbooru ŽPSM, 
tel.: 577 004 8330. 

Příjmení, jméno,
titul

Volební 
strana

Počty hlasů

1. kolo 2. kolo
Hovorka 
Ludvík Ing.g KDU-ČSL 233 X

Okamura Tomio NK 557 925
Mišák Stanislav
MVDr. ČSSD 465 625

Ransdorf Václav 
gIng.g KSČM 169 X

Spáčil Ivo Ing.p gp g NÁR. SOC.Á 11 X
Juřenčáková 
Jana Ing.

STAN
+ZHN 717 X

Hubáček 
František PhDr. ODS 203 X

Podrobné informace naleznete 
na www.volby.cz

Město Slaviičín nabbízí do prronájmu byt 
č. 6 v domě č. p. 390 ve Slaviičíně, v uli-
ci K Hájenkámm.

 Byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepa

Celková podlahová plocha bytu včet-
ně sklepa je 34,88 m2

 Výše měsíčního nájemného činí 
1 799 Kč 

Pronajímatel je oprávněn zvýšit nájem-
né vždy od 1. 3. každého roku maximál-
ně o 5 % ročně a míru infl ace stanove-
nou ČSÚ

nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojených s bydlením (topení, voda, 
odpad…)

způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 
Malé Pole, prostřednictvím domovní pře-
dávací stanice umístěné v domě č. p. 390. 

Podmínky podání žádosti
Žádost o nájem bytu může podat zleti-
lý občan ČR, který je způsobilý k práv-
ním úkonům a nemá vůči městu Slavi-
čín, jím zřízeným organizacím a obchod-
ním 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 prodlení s úhradou za nájemné a služ-
by spojené s bydlením a nebude porušo-
vat podmínky smlouvy a příslušná usta-
novení obč. zákona.

Povinný obsah nabídky (přihlášky)
Jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doru-
čování, telefon, popř. e-mail žadatele. 
Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do při-
hlášky rovněž údaje druhého manžela 
a počet dětí

 Typ dosud užívaného bytu (podnájem, 
u rodičů atd.)

Uvedení počtu osob, které se nastěhu-
jí do nového bytu

Zdůvodnění žádosti

Nabídky budou přijímány do 20. 11. 2012
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 upřednost-
nit žadatele, který má trvalé bydliště na 
území města Slavičín.

Podrobnější informace je možno zís-
kat přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o. 
nebo na tel.: 577 341 041.

Výsledky hlasování ve volbách 
do 1/3 Senátu ve Slavičíně
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ských Klobouk za mohutné pod-
pory rodičů a pěkného počasí
bojovala o opravdové medaile,
pěkné poháry i sladké odměny.
Díky podpoře města Slavičín
a sponzorů se dostalo opravdu
na všechny. Poděkování tedy
dále patří fi rmám RI OKNA,
HOPA a Potraviny Malychová.
Zvláštní poděkování patří panu
Fojtíkovi, který celý turnaj řídil,
a trenérovi přípravky panu Jose-
fu Markovi za přípravu.

Rovněž děkujeme všem rodi-
čům za podporu a za to, že vedou své děti
k aktivnímu sportování.

Zbývá dodat, že naše mužstvo mladší
přípravky v silné konkurenci vybojovalo
stříbrné medaile. 

Petr Navrátil,
předseda FC TVD Slavičín

A tož už je to tu zas – 2. ročník Valašského Divočení

Tak, a všechny „pařáky“ máme za sebou,
ale také před sebou, a píše se den 1. 9. 2012.

Koná se 2. ročník Valašského Divočení
(agility – psí parkur) a zrovna tento jediný
den celý prší jako nikdy. Přesto se závodní-
ci postupně sjíždějí do našeho Slavičínské-
ho kynologického klubu.

Účast byla opravdu hojná. Dohromady zá-
vodilo 74 psů z celičké Moravy – Hodonín-
sko, Ostravsko, Zlínsko, Brněnsko atd. Jako
první si to rozdala štěňata v soutěži „tunelijá-
da“, a přes jejich mládí si vedly velice dobře.

Poté nastupovali střídavě divočáci
a profíci s obměnami počasí deštivo-slu-
nečného, v různých kategoriích jako
je jump a open. Pohár Valašského Krá-
le si nakonec odvezla nejlepší závodnice
z celkového součtu divočáků a profí-
ků děvčica z Čebína se svým ovčákem.
Avšak ani naši borci nezůstali pozadu a za-

První říjnová sobota patřila na hřišti
FC TVD nejmladším fotbalovým talentům.

Celkem sedm mužstev přijalo pozvání
domácích organizátorů a přijelo bojovat 
o Pohár města Slavičína. 

Mužstva ze Vsetína, Bojkovic, Slušo-
vic, Štípy, Louk, Dolního Němčí a Valaš-

V sobotu 10. listopadu 2012 pokraču-
je 1. liga sálového fotbalu – futsalu dalším 
turnajem a kolotoč zápasů tentokrát zamíří 
do Slavičína. Soupeřem Jerevanu bude kro-
mě nováčka z Nového Boru především hvězd-
ný Chemcomex Praha, který letos skončil 
na 2. místě v Lize mistrů a v jeho řadách je 
několik českých reprezentantů a také pár slo-
venských legionářů.

Sezona sálových fotbalistů byla zahájena
27. října 2012, kdy se Jerevan představil v Lu-
hačovicích a soupeřem mu zde byla Jilemni-
ce a Zlín. V neděli 4. listopadu 2012 se Va-
laši vydají na dlouhou cestu do jihočeských 
Vodňan, kde je čeká tým z Větřní a také z Kla-
tov. Poslední listopadový turnaj naší nejvyš-
ší soutěže odehraje Jerevan v sobotu 24. 11. 
2012 ve zlínské hale Euronics (dříve Noves-
ta), kde nastoupí od 11 hodin proti Brnu. Sla-
vičínští fanoušci se mohou těšit na domácí tur-
naje Jerevanu ještě 15. prosince 2012 a také 
19. ledna 2013. 

Kompletní výsledky Celostátní ligy najdete 
na webu ČFSF – www.futsal-salovyfotbal.com.
Program celostátní ligy 
5. a 6. kolo 
sobota 10. 11. 2012 – SH ve Slavičíně
17.00 
SMR Plus Zlín – CHEMCOMEX Praha

18.05 
SK Jerevan Slavičín – CHEMCOMEX Praha 

19.00 
SMR Plus Zlín – FK Adria Nový Bor

20.05 
SK Jerevan Slavičín – FK Adria Nový Bor 

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 4. 11. VValašskéé Meziříčí 10.15
neděle 18. 11. Mohelnnice 10.155

dorost – krajsská souttěž
sobota 3. 11. HHovězí 113.30
neděle 11. 11. Tečovicce 13.30

Turnaj přípravek se vydařil

brali několikrát první a druhá místa, kde si
odnesli hodnotné ceny.

Tak jako každý rok musíme poděkovat 
všem, kteří se podíleli na organizaci celého
velkého závodu.

Největší dík však patří hlavně našim
štědrým sponzorům, bez kterých bychom
tuto akci nemohli uskutečnit: TVD, BEN-
FIT, HCV Group, Království psů, Luhačo-
vické brambůrky, Moraprim Luhačovice,
CLIP, Vincourovi, Tělupilovi, město Slavi-
čín a Ing. Vladimír Tkadlec.

Veronika Ševčíková

Ve Slavičíně se představí 

Návštěva moštárny v Hostětíně

hvězdný Chemcomex Praha 

Ve čtvrtek 27. září jsme se vypra-
vili na návštěvu blízké obce Hostě-
tín, která je známa svými ekologic-
kými aktivitami. Naším cílem byla

moštárna v této obci, která vyrábí různé dru-
hy kvalitního nápoje z ovocných produktů.

Vyrazili jsme brzy ráno za pěkného, teplé-
ho, ale větrného počasí. Cesta lesem nám pří-
jemně ubíhala a za necelou hodinku jsme se
ocitli před poměrně velkým komplexem bu-
dov, šetrně zasazených do rázu krajiny. Po při-
vítání naší průvodkyní jsme zaslouženě po-
svačili a pod jejím vedením jsme měli za úkol 
„vyrobit si svůj mošt.“ 

Nasbíraná jablka jsme společnými silami 
rozemleli a potom z nich vylisovali mošt. Nám 
všem náš mošt velmi chutnal. Některým tak, 
že si jej nabrali i na cestu zpět. 

Dalším úkolem bylo najít podle mapky růz-
né úkryty zvířátek, která se schovala na za-
hradě za moštárnou. Všichni jsme společně 
hledali a hledali, až úspěšně našli. Každý pak
dostal zvířátko, které hledal, a mohl si je na-
lepit do své mapky. 

Ale protože nic netrvá věčně, museli jsme
se rozloučit s moštárnou i s naší průvodkyní.

Poděkovali jsme a plni zážitků jsme se 
vydali zpět. Z kopců nad Slavičínem se nám 
již šlo lépe a brzy jsme dorazili do školy. Náš 
výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.

Za ZŠ praktická a ZŠ speciální 
B. Kulhánek, I. Kulhánková
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Poobytt v Haassstings

V září se devatenáct žáků naší školy zúčast-
nilo týdenního pobytu v Anglii, zaměřeného
na zdokonalení anglického jazyka, poznání 
jiné kultury a zvyků.

V sobotu ráno už na nás čekal autobus,
se kterým jsme vyrazili na týden plný očeká-
vání, dobrodružství a zážitků. V Praze jsme
vyzvedli další dvě školy, v Plzni našeho dru-
hého řidiče. Projeli jsme Německem, Belgií,
Francií a v Calais hurá na trajekt, který nás
převezl přes La Manche do Doveru, kde nás
čekala prohlídka hradu.

Večer si nás vyzvedly rodiny, u kterých
jsme byli ubytováni po celý týden. Měli jsme
se u nich jako v bavlnce. Každý den jsme cho-
dili do školy. Vyučování začínalo v 9 a konči-
lo ve 12 hodin, domů jsme se však dostali až
večer. Odpoledne jsme trávili cestováním, ať
už to byly prohlídky hradů, muzeí, nebo na-
kupování. Ale ze všeho nejvíc se nám líbil po-
slední výlet – do Londýna. Tam jsme si prošli
celé město. Zaujal nás hlavně Buckingham-
ský palác. Tajně jsme doufali, že uvidíme ně-
koho z královské rodiny. To se nám však ne-
splnilo. Zastihli jsme alespoň výměnu strá-
ží, ze které jsme byli všichni nadšeni. Udělali
jsme posledních pár fotek u Big Benu a Lon-
dýnského oka.

Rozloučili jsme se s Anglií a vyrazili jsme
domů, kde nás už čekali netrpěliví rodiče. Při-
vítání bylo vřelé. Byli jsme rádi, že jsme doma,
ale věci, které jsme tam zažili, nám zůstanou
v paměti FOREVER!
Barbora Trčková, Eliška Štěpančíková, 9. A

Jaaká je vaššeee školnní kknihhovna?? 
Pod tímto názvem vyhlásila Pedagogická

knihovna J. A. Komenského v Praze v rámci
Mezinárodního měsíce školních knihoven
celostátní hlasovací soutěž „O nejzajímavěj-
ší knihovnickou akci“.

Do této soutěže jsme přihlásili i naše Škol-
ní informační centrum. Úkolem bylo předsta-
vit krátkou prezentací činnost naší knihovny
a vybrat a stručně popsat jednu z nejúspěš-
nějších akcí, která zde proběhla. Vše, včet-
ně fotografi í, jsme odeslali na webové strán-
ky Centra pro školní knihovny – http://csk.
npmk.cz., kde až do 15. listopadu probíhá in-
ternetové hlasování pro prezentace zúčastně-
ných knihoven.

Zapojit do hlasování se můžete i vy, když
navštívíte výše zmíněné www stránky, pro-
hlédnete si soutěžní prezentace přihlášených
školních knihoven, některou z nich podpo-
říte svým hlasem, a třeba vyberete právě tu
naši. Tři knihovny, které dosáhnou největší-
ho počtu hlasů, získají do svého fondu zají-
mavé knihy a různé plakáty na svou výzdobu.

Mgr. Hana Majeriková
Mgr. Ludmila Jandíková

Spporttovní úúúspěchyy naašicch žákůů
Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání

žáků na Základní škole Slavičín-Vlára je pra-
videlná účast na soutěžích. Dne 3. 10. 2012 se
žáci naší školy zúčastnili atletického trojboje
v Luhačovicích. Tento závod se konal na atle-
tickém hřišti, které bylo vyhlášeno jako stav-
ba roku Zlínského kraje. Závodili zde žáci 4.
a 5. třídy a zúčastnilo se pět základních škol
z blízkého okolí. Naši žáci zde předvedli vel-
mi dobré výkony, zejména Václav Vrba, který
zvítězil v běhu na 60 a 400 m. Běh na 60 m vy-
hrál také David Staněk ze čtvrté třídy. V cel-

kovém umístění se naši „páťáci“ umístili na 1. 
místě a „čtvrťáci“ na 3. místě. Naši školu re-
prezentovali: Václav Vrba, Nela Vaculíková, 
David Staněk a Kateřina Dědková.

Dne 10. 10. 2012 se konaly velké atletic-
ké závody v Uherském Hradišti. Tento zá-
vod nese název Kinderiáda. Naši školu re-
prezentovalo 9 žáků 2. až 5. tříd. Soutěžilo se 
v běhu na 60 m, skoku dalekém, skoku z mís-
ta, hodu kriketovým míčkem, hodu plným mí-
čem, a na závěr si žáci vyzkoušeli štafetu 4x 
60 m. Zúčastnilo se zde 35 základních škol. 
V každé disciplíně tedy soutěžilo 35 závod-
níků. Nejlepší výkony našich žáků:

David Staněk – běh 60 m – 3. místo
Václav Vrba – skok daleký – 6. místo
Natálie Bothová – skok z místa – 8. místo
Nela Vaculíková – skok daleký – 9. místo
Všichni sportovci si zaslouží velkou po-

chvalu za vynikající výkony a reprezentaci 
školy.  Ing. David Ptáček

Výýjezzdní zaaaasedáníí paarlaamentuu
Školní parlament na úvod školního roku 

strávil dva dny v Luhačovicích a plánoval 
svoji činnost. Zástupci jednotlivých tříd jsou 
důležitým partnerem vedení školy pro řeše-
ní chodu školy. Je i jeho zásluhou, že vztahy 
mezi žáky navzájem jsou velmi dobré. Na be-
sedě s ředitelem školy se parlament vyjádřil 
k objednávání stravy, k vybavení tříd lavice-
mi, osvětlení a barevnosti chodeb a přidal
návrhy na vymalování tříd. Součástí zasedá-
ní byla i příprava sportovních akcí parlamen-
tu a soutěže v upravenosti tříd – TOP třída.

Magda Suchánková, 
předsedkyně parlamentu

Základní škola Slavičín-Vlára

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Dny otevřených dveří 
v budovách gymnázia a SOŠ
16. 11. 2012 odd 8.00 ddo 17.30 hhodin 
17. 11. 2012 odd 8.00 ddo 12.00 hhodin

GYMNÁZIUMM
osmiletý stuudijní obbor pro žžáky 5. tříd 
čtyřletý studijní obor pro žááky 9. tříd 

SOŠ
maturitní obbory – mmechanikk seřizovač, 
sociální činnost
podnikání – nástavvbové stuudium pro 
vyučené absollventy 
učební oborry – obrááběč kovůů, instalatér, 
elektrikář, kucchař-číšnník, autommechanik

Program:
seznámení s historií a organizací školy
výsledky maturitních a závěrečných zkou-

šek
uplatnitelnost absolventů

ukázkové vyučovací hodiny
ukázky praktického vyučování
prohlídka školy

Termíny:
Mechanik seřizovač – čtvrtek 1. listopa-
du (prohlídka odborných učeben a CNC stro-
jů, programování, výsledky žáků v soutěžích)
Sociální činnost – pátek 2. listopadu (ukáz-
ka výuky Výpočetní techniky a administrati-
vy, Psychologie, Práva, Pečovatelství)
Elektrikář – pondělí 5. listopadu (pro-
hlídka odborných učeben, tvorba výuko-
vých panelů)
Obráběč kovů – úterý 6. listopadu (ukáz-
ka strojního vybavení, prohlídka učeben IT, 
výsledky v odborných soutěžích)
Automechanik – středa 7. listopadu (pro-
hlídka pracovišť odborného výcviku a dia-
gnostické techniky)
Kuchař–číšník – čtvrtek 8. listopadu (pro-
hlídka pracoviště pro vaření, seznam praco-
višť odborného výcviku v restauračních za-
řízeních)
Instalatér – pátek 9. listopadu (ukázka vý-
uky Vytápění a Technické dokumentace, ukáz-
ky svařování a spojování materiálů, prohlíd-
ka pracovišť odborného výcviku)

Zvvemme Váss na „Neetraadičně prrooožitý 
deen nna střeedddní odbborrné škole“““
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Pooděkkovánnííí

Zní to možná neuvěřitelně, ale Gymnázi-
um Jana Pivečky ve Slavičíně slaví už dvacet 
let své existence. Když jsem se v roce 2000
pro mne za velmi smutných osobních udá-
lostí vrátila do rodného města, nikdy jsem si
nepomyslela, že budu moci jednou poblaho-
přát škole, kde jsem strávila více jak polovinu
její existence a navíc mohla být u všeho pod-
statného. Těší mě, že absolventy Gymnázia
Jana Pivečky znají na mnoha vysokých ško-
lách, také mnozí z nich už dnes zastávají pra-
covní místa lékařů, učitelů, právníků, podni-
katelů či jiné profese. Těší mě také, že gym-
názium znají ve Francii, Německu, Anglii,
Itálii, tedy všude tam, kam studenti vyjíždějí
na pravidelné výměnné stáže nebo se podí-
lejí na zahraničních projektech. Že gymnázi-
um stále existuje, byť už dnes jako součást vět-
šího celku, za to vděčí především Vám, milí
rodiče, kteří jste této škole dali důvěru a své
děti poslali na studia.

Sama vím, že v dnešní době není samozřej-
mostí vychovat z dětí slušné lidi a poskytnout 
jim kvalitní vzdělání. Pevně proto věřím, že
svou přízeň škole zachováte i nadále, za což
Vám patří velké a upřímné poděkování. Svým
kolegům a všem, kteří se jakkoliv podílejí
na chodu školy, bych chtěla osobně moc po-
děkovat za poctivou práci, kterou stále odvá-
dějí, a tím „podtrhují“ dobré jméno této ško-
ly. Škole bych chtěla do dalších let existence
popřát výborné studenty a nadšené pedagogy.

Libuše Pavelková

STUUŽKKOVAACÍ PLLEEES 
mmaturrantů ggymnázia

16. 11. 20012 od 19.30 hodiinn 
sáll Sokollovny. 

Předproodej vsstupennek na gymnnáááziu 
– Bcc. Stejskkalová

Akktiviity škkoooly
 Ve dnech 4. – 6. října proběhlo ve Valaš-
ských Kloboukách krajské kolo Ekologické 
olympiády, tentokrát na téma „Nech brouka
žít“. Studentky Michaela Helísková (Sp), Klá-
ra Koželuhová (Kn) a Hana Lukášová (G-3) ob-
sadily v silné konkurenci krásné čtvrté místo.
Ve dnech 8. – 19. 10. proběhlo testová-
ní KEA/Stonožka třídy prima, a to z jazyka
českého, matematiky a obecních studijních
předpokladů.
Dne 17. října proběhla maturitní generálka
vybraných studentů v předmětu ICT.
Dne 21. září se uskutečnil již 10. ročník tur-
naje v nohejbale, kterého se zúčastnila druž-
stva GJP a SOŠ Slavičín (pořadatel soutěže),
ZŠ Vlára Slavičín a Gymnázium Dubnica nad
Váhom. Soutěž proběhla na tenisových dvor-
cích u Sokolovny ve Slavičíně za grantové
podpory města Slavičína.
Dne 5. října se uskutečnila exkurze ve Vile
Tomáše Bati ve Zlíně, které se zúčastnili žáci
tříd PO-1A a PO-2A. Žáci byli seznámeni se
životem T. Bati a jeho zásluhami na rozvoji

Zlína. Součástí exkurze byla prohlídka vily
s výkladem. 
 Dne 1. října se žáci oborů Mechanik se-
řizovač a Obráběč kovů zúčastnili odborné
exkurze ve fi rmě ZPS – Slévárna, a. s., Ma-
lenovice. Tato fi rma představuje jednu z nej-
modernějších sléváren v Evropě, která vyrá-
bí velmi složité odlitky ze šedé litiny pro ob-
ráběcí, tvářecí, textilní a jiné stroje. Techno-
logie výroby je zcela v souladu s výukou uve-
dených strojírenských oborů. Žáci navštívi-
li modelárnu, slévárnu, obrobnu i laboratoř.
Při příležitosti oslav založení gymnázia
ve Slavičíně se 30. 11. 2012 uskuteční slav-
nostní koncert studentů v obřadní síni rad-
nice města. Tímto koncertem zahájí gymná-
zium podzimní akce zaměřené na připome-
nutí 20leté historie školy.

Bc. Marie Stejskalová, Mgr. Jana Kubíčková

Addapttační kkkurz Prrimyy a Kvintyyy
Ve středu 26. září jsme se my, studenti tří-

dy Prima a Kvinta, sešli na vlakovém nádra-
ží. Všichni jsme se moc těšili na dva společ-
né dny, které nás čekaly. Vlakem jsme přijeli
do Vlárského průsmyku a odtud jsme pěšky
šli do RC Pohoda – Sidonie, kde jsme se uby-
tovali, posvačili a více se seznámili nejen s vy-
učujícími, ale i se spolužáky. Po obědě jsme
měli chvíli volno. Místo toho, abychom seděli
na pokojích, hráli jsme fotbal nebo stolní te-
nis. Moc jsme se u toho nasmáli. Když nám
skončilo volno, šli jsme do lesa na procház-
ku, při které jsme si nasbírali to, co jsme chtě-
li použít na výrobu rozvrhu hodin. Spolužáky
to moc bavilo, protože hotový výrobek potom
věnovali svému kamarádovi. Zajímavou zá-
bavou bylo tvoření slov z lidských těl. Tvoři-
li jsme různá písmena, dokonce se nám po-
dařilo poskládat i heslo našeho adaptačního
kurzu, které znělo: prima a kvinta 2012/2013.
Na večer jsme se moc těšili, protože jsme měli
slíbený táborák. Počasí nám vyšlo, takže jsme
si opekli špekáčky, zazpívali písničky a stali
jsme se na chvíli také detektivy, kteří museli
odhalit záhady různých příběhů. Druhý den
ráno nás po budíčku čekala ne moc oblíbe-
ná rozcvička. Všem se adaptační kurz moc lí-
bil, odvezli jsme si odtud nejen hodně nových
a příjemných zážitků, ale i nová přátelství.

Adéla Nečesaná, Barbora Plšková – Prima

Modeerní sttrrrojařinaa pro ddospělééé
Strojírenské vzdělávání zahajuje nový pro-

jekt – v operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost zahájili od října učitelé
strojírenských předmětů práci v projektu Mo-
derní strojařina pro dospělé za 2 650 467 Kč.
Současné kvalitní vybavení školy tímto pro-
jektem získá mimo jiné další sw vybavení pro
programování na CNC strojích, 3D tiskárnu,
10 PC sestav, řezací a popisovací laser. Bu-
dou vytvořeny vzdělávací programy pro dal-
ší vzdělávání zaměstnanců zaměřené na nové
technologie. Jedná se především o seznámení
a zaškolení účastníků v modelování součás-
tí a tvorbě výkresové dokumentace prostřed-
nictvím CAD systémů, tvorbu programů pro

CNC stroje prostřednictvím CAM systémů 
a programovacích stanic FANUC, praktické 
nastavení obráběcího stroje, moderní meto-
dy řezání materiálu laserem, výrobu mode-
lů 3D tiskem. Projekt je zaměřen na uchaze-
če, kteří jsou vyučeni ve strojírenských obo-
rech nebo dosáhli středního vzdělání tech-
nického charakteru, mají základní znalosti 
ovládání PC a chtějí si své dosavadní znalos-
ti rozšířit o znalosti nových technologií, me-
tod a výrobních postupů, které předchozí vý-
uka nemohla zahrnout. Hlavním manažerem 
projektu je ředitel školy, technickým mana-
žerem Ing. František Petrů.

Jsme jedním slovem dojaté. Již popáté 
se letos uskuteční Strom přání Leja salo-
nu pro dětské domovy Bojkovice a Smoli-
na! Už během září jste se nás chodili ptát 
a ujišťovat se, zda i o těchto Vánocích bude 
tradice pokračovat. Všem teď můžeme s ra-
dostí oznámit, že tímto vyhlašujeme jubi-
lejní ročník, který bude mít stejná pravi-
dla jako obvykle: děti z obou domovů na-
malují každý své vánoční přání a kdokoli 
bude chtít, může je splnit. Obvyklé „šano-
ny“ s přáníčky budou co nevidět k nahléd-
nutí v Leja salonu. Fotky přáníček a předá-
ní dárků z minulých ročníků najdete na fa-
cebooku Leja salonu nebo na našem webu 
www.lejasalon.weebly.com.

Děkujeme za záštitu, kterou této akci 
opět udělilo město Slavičín a moc se těší-
me na všechny Ježíšky!

Za Leja salon Markéta Smílková, Lenka 
Málková, Jana Diatlová a Jana Jurigová

Strom přání Leja salonu 

Ke 20. výročí školy vydalo Gymnázium Jana 
Pivečky nový Almanach 2012. Pro veřejnost 
je k dispozici v městském infocentru.
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ÚMRTÍ
8. 9. 2012 František LLysák, 92 let, Bohuslavice

                nad Vláří
 8. 9. 2012 Jana Pávkoová, 75 let, Slavičín
 8. 9. 2012 Pavel Kalíkk, 44 let, Šanov
 13. 9. 2012 Ing. Michal Šopík, 31 let, Slavičínal Šopík 31 let Slavičín
 18. 9. 2012 Josef Janáček, 73 let, Nevšová
 27. 9. 2012 Ludmila Ovčáčková, 92 let, Rokytnice

Společenskou kroniku, kterou léta vedeme
ve Slavičínském zpravodaji, čekají v následu-
jícím období změny. Dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, již nelze zveřejňovat osobní údaje ve spo-
lečenské kronice „narození“ a „sňatky“, jest-
liže jsou tyto údaje čerpány z matriky nebo
evidence obyvatel. Z tohoto důvodu můžeme
tyto údaje uvádět pouze na základě písemné-
ho souhlasu rodičů narozeného dítěte a sou-
hlasu snoubenců.

Změny ve Společenské kronice

V Z P O M Í N Á M E

Dne 5. říjnna 2012 jsme si připomněli 
neddožitých 50 let paní 

Miloslavy BORÁŇOVÉ.
Děkujeme touto cestou všem známým 

a přátelůům za tichou vzpomínku.
Manžel, rodiče a ostatní příbuzní.

Dne 17. listopadu 2012 by sssse de ddožiožiožiožil l l
90 let paan Bohumír GOTTFRIRIRIIEDEDEDED

z Divnic.
Za tichou vvzpomínku děkují manželka aaa

aa děti s rodinami.

Dne 18. listopadu vzpomeneme 
1. smuutné výročí úmrtí paní

Anny PTÁČKOVÉ ze Slavičína.
S láskou aa úctou vzpomínají manžel, 

děti s roddinami a ostatní příbuzní.

Dne 23. listopadu 2012 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí 

pana Jaroslava REMEŠE z Nevšové.
Za tichou vzpomínku děkují synové 

s rodinami.

Dne 2221. llistopaddu 2012 vzpomeneme 
11. 1 smmmutné vvýročí úmrtí paní 
JaJarJa oooslavy NEEJEZCHLEBOVÉ

ze SSlavičína.
SS lásskou a úúctou vzpomínají 

a   za tichoou vzpomínku 
děěěkě ujjí syn Jaaroslav a příbuzní.

DneDneDneDneDne 18 18 181818. l. l. llliististististis opaopapapapadu du du 2012012012012012 2222
vzpvzpvzpvzvzpomeomeomeomm nenemnememneneme ne ne ne ne nedododododožitžitžittýchýchýchýcýc  

1001001001000. n. n. nnnaroroaroaroaroar zenzenzenzenenin in ininin naší 
milmilmilmilmilovaovaovaovaované né néné né mammammammammaminkinkinkinkinkyy, y pananananní 

MarMarMarrMarM ieieie ee ŠČUŠČUŠČUŠČUŠČUGLÍGLGLÍÍGLÍGLÍKOVKOVKOVKOVKOVÉÉÉ zezezeee ŠaŠaŠaŠaŠanovnovnovnovnovaaa.aa
Dne 7.77 ří říříříř jnajnajnanana 20 20 202 112122 121 jsmjsmjsmjsmjsme se ssi pi pi pppřipřipřipřipřipomnomnomnomnm ěliělělělěl

344. vývývývývýročročročročroččí jí jí jjjejíejíejího ho ho hho úmrúmrúmrúmrúmrtí.tí.tí.tí.tí
SSS lássks ouou ououu a úa úa úúúúctoctoctoctoctou vu vu vu vu vzpozpozpozpozpomínmínmínmínmínajíajíajíjj  

ddcery KaKarararKararla,la,la,la,la  Jaaa Ja Jarosrosrosslavlavlavl a a a a
aa Ma ariiiiiee se se se se s ro ro rororodindindindindinamiamiamiamimi. 

Dne 14. listopaddu 2012 vzpomeneme 
1. smutné výroččí úmrtí našeho syna,
pana Michala BBUJNY ze Slavičína.Y

S láskou a úctou vvzpomínají rodiče, se-
stra Monika s roddinou a bratr Zdeněk.

Děkujeme touto cestou všem za účast 
a projevení sousstrasti při posledním 

rozlouččení s panem
Josefem  JANÁČKEM.
Manželkka s rodinou

DDne 17. listopadu 2012 uplynou dvaa 
rokky plné smutku, kdy nás opustil nááš

mmilovaný manžel, tatínek, dědečekk 
a pradědeček,

pan Antonín Vn Vn VANĚANĚANĚČKAČKČK .
S lláskou a úctou nu nu neeeustále vzpozpozpommmínaají 

manželellka ka ka a da da dětiětiěti s ss rodrodrodinainainami.mi.mi.

JižJižJiž je je je to to tomu patnáct aaa p pěp t let, 
co co co jstjstjste oe oe odešli v jiný svět. 
My My My VásVásVás v v  v srdcích máme, 

stástástále le le na nn VásVásVás vzpomínáme. 
VěřVěřVěříííme, že přijde čas, 

kdykdykdy se spolu sejdem zas. 
NNa NaNa JanJanJana a Zdeňku ČEVELOVÝCH

y jj

s lásksksks ou vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Dne 3. listopadu 2012 
vzpomínáme 20. výročí úmrtí vzpomínáme 20 výročí úmrtí

našeho tatínka, 
pana Karla KOSEČKA z Divnic. 

V říjnu by se dožil 100 let.
S láskou a úctou 

vvzpomínají syn a dcery s rodinami.

 Děkujeme touto cestou všem 
za projevení soustrasti

a květinové dary při posledním 
rozloučení s naším synem 

Michalem ŠOPÍKEM.
Zarmoucená rodina

Je to již 5 let, 
y 25. listopadu 2007,kdy
i na svátek Krista Pána, v neděl

šel náš milovaný syn, odeš
bratr a tatínek, 
Ing. Jiří ŠÁLA.

kujeme všem za jeho Děk
omínku a modlitbu.vzp

na Šálova a dcera Ema.Rodin

ne 8. listopadu 2012 Dn
eneme 1. smutné výročí,vzpome
y nás navždy opustilkdy

pan ich PARÝZEKJindři  ze Slavičína.
tichou vzpomínku Za 

e manželka, dcera Věra děkuje
nou a ostatní příbuzní.s rodin

ne 8. listopadu 2012 Dn
si připomeneme 5. výročí úmrtí panísi připome

Marie ADÁMKOVÉ z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, děti s rodinami 
a všichni, kterým zůstala 

v živé paměti.

Pokud tedy budete mít zájem uvést v této
rubrice Slavičínského zpravodaje naroze-
ní Vašeho dítěte a uzavření manželství, 
dostavte se, prosím, na matriku Městské-
ho úřadu Slavičín k podepsání souhlasu.
S Vaším souhlasem rádi Vaše údaje zveřej-
níme. Omlouváme se, ale jiný postup zve-
řejnění narození a sňatků nebude nadále 
možný. Část Společenské kroniky, týkající 

j

se zemřelých občanů, zůstává beze změn.
Předem děkujeme za pochopení.

Renata Dorušková, matrika

PRODÁM rodinný dům
Luhačovská 291, Slavičín

Informace na telefonu
724 581 193 nebo 720 155 212
Jana Hnilicová, Brandlova 70
695 04 Hodonín
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MC Slavičín

Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné vyu-
žívat 12 PC a Internet ZDARMA. Za popla-
tek je možnost tisku, kopírování a ukládá-
ní dokumentů na média, vazbu dokumen-
tů do plastových kroužků, laminování do-
kumentů.

DESIGNmánie moderní ženy
Rozhodnete-li se pro pravidelné návště-

vy DESIGNmánie, objevíte nekonečné mož-
nosti tvorby, mnoho inspirujících podně-
tů a získáte nové přátele. Vámi vytvořenou
věc si samozřejmě odnesete domů. Cena za-
hrnuje materiál, lektorku, cestovní výlohy,
malé občerstvení.

Neváhejte a vyzkoušejte si každé pon-
dělí od 18.00 do 19.30 hodin nové způso-
by nového designového tvoření společně
se slečnou Evou Šatkovou, provozovatel-
kou zahradnictví Levandule.

Harmonogram na listopad:
 5. 11. – 110 Kč – dopřejte si voňavou kou-
pel a přijďte si vyrobit levandulové mýdlo
 12. 11. – 150 Kč – zajímavé, trendy pe-
říčkové náušnice
 19. 11. – 150 Kč – rafi nované šité korále
 26. 11. – 250 Kč – moderní pojetí vánoč-
ního svícnu

Hlaste se na telefonním čísle 577 342 822,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace
Jana Pivečky.

Těšíme se na Vás v DESIGNmánii!!!

Větší volnost pro práci a přitom být jednou
nohou ve škole – VEČERNÍ ŠKOLA

Zkuste skloubit vzdělávání s prací, starost 
o domácnost, koníčky…

A jak se vzdělávat a současně chodit do prá-
ce? Zkuste navštěvovat večerní školu!!!

Nabízíme na měsíc listopad – prosinec:
Základy práce s notebookem – 20 ho-
din – 500 Kč

Pořídili jste si notebook a chcete se s ním
naučit pracovat? Nemáte čas prozkoumá-
vat jeho funkce nebo máte obavu, že to sami
rychle nezvládnete? Pak je toto školení urče-
no přímo pro Vás. 

Pozn.: cena kurzu pro seniory se slevou
20 %!
Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč

Kurz je velmi vhodný pro začátečníky
na PC, úplné nováčky, důchodce, ale prospěje
i většině aktivních uživatelů PC z řad samou-
ků, kterým osvětlí nejasné věci a ukáže postu-
py, které jim zefektivní používání počítače. 

Pozn.: cena kurzu pro seniory se slevou
20 %!
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin –
700 Kč

Word – styly a formátování, odrážky, čís-
lování, změna odsazení a odstavce, tabuláto-
ry, hledání a nahrazování slov, práce se zá-
hlavím a zápatím, vkládání obrázků a objek-
tů, vkládání konce stránky

Excel – práce s buňkami, absolutní adreso-
vání buněk, vytváření a úprava tabulek a gra-
fů, vytváření vzorců, základní matematické
operace, komprimace, extrahování

 Internet a komunikace přes internet– 12 t
hodin – 400 Kč

Internet znáte, máte ho doma, občas ho
využíváte? Ale přeci jen chcete objevit více? 
Chcete ovládnout internet tak, abyste vždy 
našli to, co potřebujete? Objevte s námi sílu 
Internetu (vyhledávání na Internetu, sta-
hování obrázků, programů, textů, sdílení 
souborů s využitím Internetu, komunikace 
přes Internet – skype, icq, facebook, e-mail)
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Velmi oblíbený kurz je zaměřen ryze prak-
ticky, naučíte se kombinovat nástroje Pho-
toshopu k dosažení profesionálních výsled-
ků – úpravy fotografi í, retuše, práce s vrst-
vami a maskami, vyhlazení pleti, ladění ba-
rev, fotomontáž

Kurzy v rámci večerní školy probíhají 
od 18 do 20 hodin. Nutný počet pro otevře-
ní kurzu je minimálně 8 účastníků. 

Hlaste se na telefonním čísle 577 342 822, 
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace 
Jana Pivečky.

AKCE NA VÁNOCE: darujte vzděláva-
cí kurz, vybírat můžete z nabídky, kterou 
naleznete na www.pivecka.cz. Vytvoříme 
Vám poukaz dle Vašeho přání.

KKažždouu středduuu od 16 hoodinn v domměě č. p. 996 
nna HHornním náááměstí DDÍLLNAA INSPPIIRACE
PPlánn akktivit: 
77. 11. – Šitýýýý patchwworrk
 114. 111. – Šiitttý patchhwoork
221. 111. – VVýýýroba adveentnních věěnnnečků
 228. 111. – NNeeešitý paatchhwoork

BBližšší inforrrmmmace na teelefoonu 777777 913 7822. 
VVeškkeréé aktivviitty, kteréé reealizzujemee, jsou uvve-
ddenyy naa internneetové sttránnce wwww.ppivvvecka.czz.

Program MC Slavičín na listopad

 Čt 1. 11. 10 hod. Říkanky, písničky
s pohybem 
 Pá 2. 11. 10 hod. Malý šikula – Stra-
šidelný les 
 Po 5. 11. 10 hod. Skládáme puzzle
 Út 6. 11. 10 hod. Zvídálek 
 St 7. 11. 10 hod. Angličtina hravou
formou 
 Čt 8. 11. 10 hod. Zpíváme, tancujeme
 Pá 9. 11. 10 hod. Cvičení na míčích
 Po 12. 11. 10 hod. Malujeme – oma-
lováváme
 Út 13. 11. 10 hod. Čtenářem od batole-
te – půlhodinka zábavné četby pro nejmen-
ší, jednoduché hry, hádanky a úkoly 
 St 14. 11. 10 hod. Hudební miniškolička
 Čt 15. 11. 10 hod. Foukáme do vět-
ví – podzimní strom
 Pá 16. 11. 10 hod. Skáčeme na tram-
políně
 Po 19. 11. 10 hod. Hrajeme si s mo-
delínou
 Út 20. 11. 10 hod. Tvořílek, 16 hod
Zdravý úsměv v mateřských centrech

M
Program MC S

 St 21. 11. 10 hod. Říkadla s pohybem 
 Čt 22. 11. 10 hod. Veselé zpívání
 Pá 23. 11. 10 hod. Volná herna
 Po 26. 11. 10 hod. Tanečky pro děti
 Út 27. 11. 10 hod. Angličtina hravou for-
mou
 St 28. 11. 10 hod. Hudební miniškolička
 Čt 29. 11. 10 hod. Dílna pro maminky –
výroba adventních věnců 
 Pá 30. 11. 10 hod. Hry pro všestranný
rozvoj dítěte http://mc.slavicin.org

KKaalennnndářř 
tturristtiickýýchh akccííí
244. 11. vvyyycházkaa doo Šaanova –– zakon-
čeení ssezonyyy,, vede DD. OOrsááková
266. 12. ppooochod ZZe ŠŠtěppána nnaa Štěpá-
naa, veede p. ŽŽŽallmann
31. 12. seeetkání nna hhrannici – PPeeňažná 
Blližšíí inforrmmmace kk jeednootlivýmm akcím 
buudou vždyy vv týdnuu přeed aakcí vee ssskříňce 
u turiistickéé mmmapy nna autobbusovéé zzastáv-
cee U RRadniccce.
AAkce jsou přřříístupnéé proo širrokou vveeřřejnost 
a všecchny ppřřříznivcee turisttiiky.

KKoncert sskupin 

Shield yyourr eyess (GB)
Odeur dde vioolettees (CZ)

Plaanetyy (CZ)
23. 11. 2012, 220.00 hoddin

Sokolovna Slavičínn (vstup zze zadu)
Vstup: 770 Kč

Výtěžek z kkoncertuu bude věnován 
na ppodporuu činnostii 

nízkoprahoového zaařízení KamPak?

Zvemme Vás nna výstavvu 
dokummentárníích fotogrrafi í

Josef FLLORREŠ 
FLERETI

VE SLAVIČÍNĚ
FLERETI I

Městské infocenntrum Slaavičín 
1. – 330. listoppadu 20112
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velmi líbivý fotbal.
Druhý poločas

ale patřil domácímu
týmu, kterému se
v nastaveném čase
podařilo vyrovnat 
a zápas tak skončil
5:5, což bylo i čís-
lo založení měs -
ta, když výročí 55
let Nová Dubnica
ten den slavila. Jed-
nu branku v dresu
Slavičanů vstřelil
i host utkání – mís-
tostarosta Pavel Pin-
ďák a další za stavu
5:4 mu sudí pro do-
mnělý ofsajd neu-

znal. Zápas měl výbornou úroveň a odvet-
né utkání je naplánováno na jaro příštího
roku do Slavičína.

Internacionálové ZŤS Nová Dubnica
n/V vs. Internacionálové FC TVD Slavi-
čín 5:5 (1:3)

Branky Slavičína: Both 2, Hlavička, Šán-
dor a Pinďák Petr Koseček

Martin Písařřík, známmý fi lmovvý a diva-
delní herec (Snowbborďáci, OOrdinace 

v růžové zahhradě, Ceesty dommů aj.), ale 
také zpěvák se svou kapelouu Akustik, 
přijal pozváání Divaddla SemTTamFór a 
2. listopaduu v 19.300 hodin vvystoupí 

ve Slaviičíně.

Vstupeenky: 
150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě

Předprrodej:

Městské infoccentrumm a onlinee na strán-
kách wwww.semmtamfor..cz.

Těšíme se na VVaaši návšttěvu!

Kuželkářský klub Slavičín

Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons, 
sobota 10. 11. 2012, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Chropyně,
sobota 24. 11. 2012, 14.00 hod.

Dorostenecká liga ZL
KK CAMO Slavičín – TJ Jiskra Otrokovi-
ce, neděle 4. 11. 2012, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín – TJ Zbrojovka Vsetín, 
neděle 18. 11. 2012, 10.00 hod.

Muži 3. liga
KK CAMO Slavičín – HKK Olomouc B, 
sobota 3. 11. 2012, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín – TJ Tatran Litovel, 
sobota 17. 11. 2012, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)

Pronájem zrekonstruované kuželny
1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny i jed-

notlivce, informace na tel.: 604 715 537 
– Pavel Sláma

Nabízíme fi rmám možnost prezenta-
ce v prostorách kuželny.

Informace na tel. č. 603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáček

www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v listopadu 2012

V divokou přestřelku se změnilo utká-
ní fotbalových internacionálů družeb-
ních měst Nové Dubnice nad Váhom 
a Slavičína. V zápase starých gard padlo 
hned deset branek a přítomní diváci se 
náležitě bavili. Od začátku tahal za krat-
ší konec slovenský celek, Valaši vedli 
po půli 3:1, a potom ještě 4:2, a předváděli 

Slavičínští internacionálové hráli v družebním městě 

V pondělí 1. října 2012 se ofi ciálně ote-
vřely dětem školního věku a našim dalším
klientům dveře našeho zařízení.

Jaká byla reakce, poptávka na náš nabíd-
kový list pro školní rok 2012-13?

Z padesáti nabízených aktivit v rámci
pravidelné činnosti se jich ujalo šestačty-
řicet. Tak, jako tomu bylo i vloni, i letos se
v souvislosti s novým pololetím můžete tě-
šit na drobné rozšíření nabídky.

Ve dnech 13. – 14. 10. 2012 se konala
v Hodoníně tradiční modelářská soutěž Ho-
donínský hrozen. Zde byly zastoupeny i mo-
dely našich malých modelářů. Jak dopad-
li? To se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.

V tomto měsíci jsme vyhlásili soutěže
O nejkrásnějšího dýňového strašáka a O nej-
krásnější výrobek z přírodnin. Vyhlášení vý-
sledků proběhlo 30. 10. 2012 v Sokolovně.

K říjnu patří i podzimní prázdniny. Děti
si měly možnost vybrat z níže uvedených ak-
tivit. Kdo chtěl, mohl jet s námi ve čtvrtek 
25. října do Starého Města, a to na netradiční
výlet spojený s kovem. Z kovu byla mašinka
Steelinka, kterou jsme se projeli, a také zví-
řata v areálu společnosti REC GROUP. Ko-
vový byl i maják Šrotík, z něhož byla hez-
ká vyhlídka na okolí. Kdo chtěl, mohl pro-
zkoumat pirátskou loď, jak jinak, než z kovu.
Žádné auto, žádný autobus, ale byl to vlak,
který nás dovezl za těmito nevšedními zá-
žitky. V tento den, v dopoledním i odpoled-
ním čase, měl kdokoliv, kdo přišel do DDM
v čase 10 do 12 hodin či od 13 do 15 hodin,

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně

možnost si zahrát KINECT anebo Buzze, kvi-
zové hry, a přitom se dobře pobavit.

Co dál se ještě u nás dělo v říjnu? Na-
psali jsme několik žádostí o grant vyhlá-
šený městem Slavičín a chystali jsme akce 
na další měsíc.

PaedDr. Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Occenění zaaa dlouholeetouu 
pprráci s mlááddeží

Dne 4. října 2012 byl v Mramorovém sále
Vsetínského zámku oceněn externí pracov-
ník Domu dětí a mládeže pan Josef Sviták, 
a to za dlouholetou práci s dětmi. Těm se
v tomto zařízení věnuje v rámci šachového
kroužku již více než 30 let. 

Mladým šachistům věnuje nejen středy,
kdy má dva kroužky, ale mnohdy i víken-
dy, kdy s dětmi jezdí na šachové turnaje.

Pamětní medaili, jako výraz uznání a po-
děkování za dlouhodobou a kvalitní činnost 
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže Zlínského kraje, přebral v tento den
od hejtmana Zlínského kraje, MVDr. Sta-
nislava Mišáka.

Máme radost a gratulujeme!
Zdenka Odehnalová
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Ochraňte své vodoměry před mrazem!
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ – člen sku-

piny Veolia Voda upozorňuje své odběratele, aby ne-
podcenili zabezpečení vodoměrů před mrazem. Stává 
se, že zákazníci zjistí poškození vodoměru až při dal-
ším odečtu vody nebo i za několik měsíců, kdy již do-
šlo k velkým škodám.

Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele
přibližně na jeden tisíc pět set korun. Za škody na vodo-
měru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou, na-
příklad mrazem, plně zodpovídá odběratel (dle záko-
na č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu v platném znění § 17, ods. 2 je odbě-
ratel povinen: umožnit provozovateli přístup k vodomě-
ru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečné-
ho odkladu oznámit provozovateli závady v měření).

Před nástupem mrazivého období je vhodné zkon-
trolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti 
či minimálně izolován například izolační vatou (ne skel-
nou). Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte mate-
riály, které mohou navlhnout. Pokud se vodoměr nachá-
zí ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, aby 
šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup zabezpečen
tak, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. V zimě je 
navíc vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou izolací, na-
příklad polystyrenem. Pokud je vodoměr umístěn ve sklep-
ních prostorách a hrozí riziko promrzání, je vhodné sní-
žit ventilaci. V případě, kdy jsou odběry minimální nebo 
vůbec žádné, např. na letních chatách, je nutné rozvo-
dy vody úplně vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku.

Velmi důležité je zapisovat si stav vodoměru měsíč-
ně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen
kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak 
lze odhalit potencionální únik vody. Je-li odběrné mís-
to vybaveno vodoměrnou sestavou, obsahuje uzávěr 
před a za vodoměrem. Oba uzávěry je vhodné zhruba 
2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zacho-
vána jejich funkčnost.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668 – 24 hodin denně havárie i zákaznic-
ké záležitosti
www.smv.cz

Moravská vodárenská, a. s. 

POHŘEBNÍ SLUŽBA SLAVIČÍN
MEZI ŠENKY 126

Ve chvílích nejtěžších při ztrátě blízké osoby Vám nabízíme kompletní služby
potřebné k důstojnému rozloučení.

Naše pohřební služba nabízí:
Uložení zesnulých v chladicím zařízení i ve Slavičíně
Rakve již od 2 590 Kč

Kompletní služby: Vyřízení náležitostí na matrice  Hudbu  Auto-
bus  Květinovou výzdobu  Rozloučení v kostele  Tisk barevného par-
te  Kremace s obřadem i bez obřadu  Převoz zesnulých po celé ČR, i ze
zahraničí

Pracovní doba: 
Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00, 24 hodin denně včetně so, ne a svátků
Volejte zdarma, kdykoliv 800 121 211, 603 598 778
www.pohrebnisluzbaveslavicine.cz

BISTRO ČÍŽ 
rycchlé obččerstvení 

KK Nábřeeží 831

PŘIJÍMÁÁME OBBJEDNÁÁVKY
NNA VÁNNOCE 

A NNA SILVVESTRAA
stuudená kkuchyně 

mísy, salátty chlebbíčky, chuuťovky,
zákusky, ččajové i vánoční ppečivo
Tel. č. 7733 695 5006, 774 8447 354

Těšíme se na VVaaši návšttěvu!

* Přístroojová pedikkúra
* Přístroojová manikkúra
* Manikkúra P. SHIINE
* Parafíínovéé zábaaly 
 na choddidla a rucce
* Depilaace lýýtek, ppředloktí
* Lakovvání

Janaa Kovváčovvá,
tel.: 7336 441 1446
Mladootickéé nábřřeží 752,, 7776321 Slavvičín,
1. pattro naad Jeddnotou COOOOP
Po domluvěě docházka doo ddomu

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

Zveme Vás na akci 
pro listopad!!!

 KADEŘNICTVÍ PETRA
10% sleva 
na barvení, melírování + střih
Odborné poradenství…

Petra Lišková
Tel.: 732 853 089

 KOSMETIKA PAULÍNA
10% sleva na veškeré kosmetické služby
Permanentní make-up obočí 1 900 Kč
Prodlužování řas jen 990 Kč

Pavla Vavrysová
Tel.: 724 758 186

 NEHTOVÉ STUDIO DAGMAR
 Zpevnění přírodních nehtů gelem

290 Kč
Parafínový zábal rukou jen 59 Kč
P-SHINE + parafínový zábal 169 Kč

Dagmar Horečná
Tel.: 725 613 216

Prodej vánočních poukazů.
Sleva pro nové zákazníky!!!
Každý obdrží milý dárek!!!

Jednota Coop, I. patro
763 21 Slavičín

Placená inzerce
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Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali Šárce
Valčíkové a Marcelu Zvonkovi za fi nanční dar pro
našeho syna Lukáše, který byl získán při pořádání 
akce Dětský den v Hrádku dne 30. 6. 2012. Peníze
budou použity na jeho lázeňský pobyt a stimulační 
pomůcky. 
Srdečně děkují Lea Križková a Radek Bartoš

PRODÁME RODINNÝ DOMEK
SE ZAHRADOU VE SLAVIČÍNĚ – HRÁDKU. 
Cena dohodou. Tel.: 603 350 452

RESTAURACE ZÁLOŽNA
11. – 13. listopadu 2012

MARTINSKÁ HUSA 
SVATOMARTINSKÁ VÍNA

Objednávky na telefonu: 577 342 315

Vážení občané 
Sllavičína a přileh-
léého okolí,, všem těm, 
ktteří jste ppři mně stá-
li a drželi mmně palce, 
byych chtěěla za Vaši 
poodporu ze srdce po-
děěkovat. CChtěla bych 
Váám také ppoděkovat 
i za Vaši ochotu jít 

k volbám a vhhodit doo volebnních schrá-
nek volební lísstek s mýým jméneem. V dneš-
ní době to nenní jednooduché a samozřej-
mé, o to více ssi toho vvážím. Šeest let jsem 
se snažila poddle svéhho nejlepšího vědo-
mí a svědomí Vás zastupovatt v Senátu, 
šest let jsem řešila problémy vvšech, kte-
ří se na mě obbrátili, aať už obččanů či zá-
stupců obcí a iinstituccí. Děkujii Vám za tu 
šanci, kterou jjste mnně dali svvými hlasy 
před šesti letyy a děkuuji Vám také za dů-
věru, kterou jsste ve měě vložili vv letošních 
senátních i krajskýchh volbáchh. 

Ačkoliv jseem skonnčila v pooli poraže-
ných, zažívámm pocityy vítězstvví, protože 
se těším na to, co pro mmě život ppřipravuje 
do budoucna. Svůj sliib – spravvedlivé pe-
níze obcím a mměstůmm jsem spplnila, pro-
to končím s pocitem,, že mojee práce ne-
byla marná a mměla smmysl. Pommohla jsem 
v rámci svýchh možnností i sportovcům, 
farníkům a ddalším vve Slaviččíně, takže 
doufám, že přříští sennátor mě v této po-
moci předčí. PPřeji Vámm všem jeen to dobré!

 Jana Juřenčáková

ADRA MINCE DENNĚ
Organizaci ADRA můžete podpořit praviddelně a drobný-
mi částkami – stačíí mince dennně!
Dárcovský programm Mince deenně je určenn pro jednotlivce 
i fi remní dárce, kteřří chtějí pommáhat druhýým. 
Pravidelná podporaa umožňujee dlouhodobbě plánovat pro-
jekty v ČR i v zahraaničí a rychle reagovat při katastrofách
i humanitárních krizích. Finannční prostředdky jsou určeny 
z 1/3 na zahraničční projektyy, z 1/3 na vybraný český 
projekt a z 1/3 na zajištění záázemí a rozvvoj organizace.
Zapojení do prograamu Mincee denně je jednoduché – vy-
plňte on-line přihláššku na http:///www.adraa.cz/mince-den-
ne/mince-denne. 
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BTH Slavičín, spol. s r. o., nabízí do
pronájmu komín u kotelny ve čtvrti Malé Pole,
na pozemku parc. č. st. 611, v katastrálním úze-
mí Slavičín. Výška komínu je 60 m.

 Smlouva na pronájem bude uzavřena
na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 Roční nájemné je stanoveno ve výši 
20 000 Kč.
Podrobnější informace je možno získat přímo
na BTH Slavičín, spol. s r. o.
nebo na tel. č. 577 341 041.

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

000111111110111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111000000

 SOBOTA 3. 11. 20.00 fi lm a škola
FILMOVÉ TOULKY LATINSKOU AMERI-

KOU – MEXIKO 1
To nejlepší z mexického fi lmu – digitální fi lmo-

vá projekce pro účastníky projektu. Vstup zdarma.
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se může-

te zúčastnit hlasování o výběru. Více na
http://mesto-slavicin.cz/cs/informacni-cent-

rum/mestske-kino/sobotni-fi lm-a-skola/ 
 NEDĚLE 4. 11. 15.00 bijásek

TOM A JERRY: KOUZELNÝ PRSTEN
Akční/Animovaný/Komedie/Rodinný/USA,

2002, 62 min.
Režie: James T. Walker
Slavná zvířecí dvojice animovaného fi lmu

Tom a Jerry se vrací a prožívá nová dobrodružství.
A opět je to jejich nepotlačitelná zvědavost, kte-
rá způsobí malér. Tajemný kouzelný prsten, který
Tom střeží jako oko v hlavě, se totiž shodou okol-
ností navlékne Jerrymu přes hlavu a ten musí na-
jít způsob, jak se prstenu zbavit. O totéž se ovšem
snaží i Tom, jenže jeho nápady jsou jako obvyk-
le dost potřeštěné.

Vstup zdarma – digitální videoprojekce v pro-
jektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 4. 11. 20.00 fi lmový klub

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY
(náhrada za zrušené představení z října t. r.)
Drama/Německo/Francie, 2011, 110 min.

na špičku žebříčku sledovanosti. A není divu, 
od superrychlých vozů přes podvodní stíhačky 
až po fi nálový souboj letadel s raketovým poho-
nem se každý další závod stává větší výzvou, než 
byl ten předchozí.

Vstupné zdarma – digitální videoprojekce 
v projektu FILM a ŠKOLA.
 NEDĚLE 18. 11. 20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PE-
PÍKA HNÁTKA

Komedie/Česko, 2012, 102 min.
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Lu-

děk Sobota, Jaroslava Pokorná, David Novotný, 
Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk, Leoš Noha, Jan 
Hartl, Pavla Beretová, Lukáš Langmajer, Ladi-
slav Hampl, Petr Franěk, Norbert Lichý, Jaro-
slav Plesl, Jarmil Škvrna, Marika Procházková

Film vychází z populárního televizního se-
riálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, 
ve fi lmu se objeví legendami opředená postava 
trenéra s licencí – Josefa Hnátka. Protože v sa-
motném seriálu se tento muž vyskytoval pou-
ze jako popel rozprášený na houslickém hřiš-
ti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí 
i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního 
fi lmu je tak situován do doby jeho života a roze-
hrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho 
život. Dokonce víc než život. Titulní roli houslic-
ké persóny ztvárnil divadelní režisér, umělecký 
šéf pražského Dejvického divadla a příležitost-
ný herec Miroslav Krobot. Vstupné: 70 + 1 Kč

Více na http://www.mesto-slavicin.cz/cs/infor-
macni-centrum/mestske-kino/

Režie: Andreas Dresen
Hrají:Steffi  Kühnert, Milan Peschel, Ursula Wer-

ner, Inka Friedrich, Otto Mellies
Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Si-

mone a Frank se právě se dvěma dětmi nastěhova-
li do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragic-
kou zprávu: Frank má rakovinu a je smrtelně ne-
mocen. Tato událost zcela změní praktický chod do-
mácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to,
co je umírání, láska a sebeobětování. Režisér analy-
ticky, s citem pro detail sleduje průběh nemoci a ne-
všedně pohlíží na tabuizované téma smrti a umírá-
ní. Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatic-
ké situace, ve kterých nechybí optimistický náboj.

Vstupné: členové FK 20 + 1, ostatní 70 + 1 Kč
 ČTVRTEK 15. 11. 9.00 fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti z mateřských škol.

 NEDĚLE 18. 11. 15.00 bijásek
TOM A JERRY: RYCHLE A CHLUPATĚ 
Animovaný/Komedie/Rodinný/Sci-Fi – české

znění/USA, 2005, 75 min.
Režie: Bill Kopp
Honička začíná! Vaši animovaní oblíbenci byli

nemilosrdně vykázáni ze svého domova, protože
ho neustále ničili! Jejich první štací se stává te-
levizní reality show, kam se přihlásí jako soutě-
žící – protože hlavní cenou je obrovský, překrás-
ný dům! Tom s Jerrym se okamžitě vyhoupnou

BOWLING SLAVIČÍN
Vás zve na

DNY RUSKÉNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYY  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KUCHYNĚKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNNNNNNNNNNNNNNNNĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ

8. – 10. listopadu 2012 (čt, pá, so)
8. 11. zahajuje klavírní hrou virtuos

MgA. Petr Veselý

Navazujeme na loňské Dny ruské
kuchyně, které se setkaly s velmi 

příznivým ohlasem, a chceme 
Vám letos nabídnout tradiční

BORŠČ, MEDAILONKY ALMA ATA, 
AZU PO TATARSKU a další 

nové speciality.
Rezervace na tel. č. 773 999 973

www.bowlingslavicin.cz

HODINA BOWLINGU + PIZZA
VE SLAVIČÍNĚ 

ZA SENZAČNÍCH 119 Kč

PŮVODNNĚ 297 Kčč – SLEVAA 60 %
UUŠETŘÍTE 178 Kč

PLATNOST AAKCE 1. 11. – 30. 11. 2012
NE –– ČT 14.000 – 22.000

(neplatí 8.. 11.) Nuutná teleffonická 
rezervace přředem, ttel. č. 7733 999 973

wwww.bowlinggslavicin.czz

ADRA vydala nový charitativní kalen-
dář, který je v prodeji také ve slavičínském
infocentru. Výtěžek z prodeje bude použit 
pro slumové školy v Bangladéši. ADRA fi -
nancuje provoz v sedmi školách v chudin-
ských čtvrtích (slumech) v Dháce, hlav-
ním městě Bangladéše. Slumové školy na-
vštěvuje celkem 650 dětí ve věku od pěti 
do dvanácti let. Ve slumech okolo Dháky
žijí až 4 miliony lidí a přes 90 % z nich si 
nevydělá ani na pokrytí základních život-
ních potřeb. http://www.adra.cz/

Mgr. Vratislava Bilová, 
dobrovolná spolupracovnice ADRY 

Nový kalendář humanitární 
organizace ADRA 

Nově otevřená dětská prodejna 

SLLUNÍÍČKOO 
provvozuje i celoročníí 

bazárek s dětským zbožím.

V naabídce zbboží fi rmyy 
Wolff, Interimmex a jinéé. 
Kouttek pro UUROSTLÉÉ 

Bývalý Arrtemis, ttel. 774 7006 762
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Pozvání do knihovny

1. 11. 15.00 Horákova vila
HRÁTKY NA POHÁDKY 
2. 11. 19.30 Sokolovna
MARTIN PÍSAŘÍK a AKUSTIK
3. 11. 20.00 Sokolovna
SHIELD YOUR EYES, ODEUR DE VIO-
LETTES, PLANETY 
5. 11. 18.00 Pivečkova vila
DESIGNMÁNIE
7. 11. 16.00 Horní náměstí č. 96
DÍLNA INSPIRACE 
9. 11. 19.00 Horákova vila
RECITÁL JIŘÍHO DĚDEČKA
10. 11. 20.00 Sokolovna
J.A.R. – koncert k 10. výročí UnArt
12. 11. 18.00 Pivečkova vila
DESIGNMÁNIE 
13. 11. 18.00 Horákova vila
BIBLE – HISTORIE A POSELSTVÍ
14. 11. 16.00 Horní náměstí č. 96
DÍLNA INSPIRACE
16. 11. 19.30 Sokolovna
STUŽKOVACÍ PLES
17. 11. 17.00 Sokolovna
OCHUTNÁVKA VÍN
19. 11. 18.00 Pivečkova vila
DESIGNMÁNIE 
21. 11. 16.00 Horní náměstí č. 96
DÍLNA INSPIRACE 
22. 11. 18.00 Sokolovna
POSELSTVÍ KNIHY DANIEL ANEB NE-
JEN O BIBLICKÝCH PROROCTVÍCH

23. 11. 20.00 Sokolovna
DAREBAND A CM SLAVIČAN
24. 11. TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
26. 11. 18.00 Pivečkova vila
DESIGNMÁNIE
 27. 11. 19.00 Sokolovna
A DO PYŽAM – Divadlo Palace Praha
28. 11. 16.00 Horákova vila
SETKÁNÍ S TAJEMNEM 
28. 11. 16.00 Horní náměstí č. 96
DÍLNA INSPIRACE
29. 11. 18.00 Sokolovna
POSELSTVÍ KNIHY DANIEL ANEB NE-
JEN O BIBLICKÝCH PROROCTVÍCH

VÝSTAVY
Městské infocentrum
FOTOGRAFIE JOSEFA FLOREŠE
Cukrárna Jasmín
SVĚT OČIMA KRAJKÁŘKY MONIKY NĚ-
MEČKOVÉ
Horákova vila 1. – 8. 11.
RUČNÍ PRÁCE členek Diaklubu
Horákova vila 12. – 20. 11. 
BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA

PŘIPRAVUJEME
1. 12. Nevšová
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
7. 12. Horní náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
9. 12. Sokolovna
JANEK LEDECKÝ – vánoční koncert 
s DPS Tučňáci
17. 12. ZUŠ – nový sál
PŘEDVÁNOČNÍ POHLAZENÍ koncert 
a výstava hudebního a výtvarného oboru
21. 12. Zámek Nový Světlov Bojkovice
PETR BENDE a DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
TUČŇÁCI ZUŠ SLAVIČÍN – VÁNOČNÍ 
KONCERT 
26. 12. Sokolovna
ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
27. 12. před radnicí
VÁNOČNÍ písně a koledy
30. 12. Kostel sv. Vojtěcha
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ SLAVIČÍN

Pozvánky, kalendáře

16. října – 8. listopadu
Výstava ručních prací Diaklubu 
Místo konání: Horákova vila
Výstava je veřejnosti přístupná v půjčov-

ní době městské knihovny.
Čtvrtek 1. listopadu

Hrátky na pohádky s Nezbedníčkem
Pravidelné setkání dětí předškolního věku

v doprovodu rodičů v městské knihovně. Prů-
vodcem po světě knížek bude známý skřítek,
který začínající čtenáře pobaví formou literár-
ních her a výtvarných aktivit. Děti si spolu se
skřítkem také zahrají v pohádce Foukej, fou-
kej, větříčku. Začátek v 15.00 hodin. 
Pátek 9. listopadu

Recitál Jiřího Dědečka
Městská knihovna a Nadace J. Pivečky

ve Slavičíně zvou veřejnost na hudební reci-
tál a zároveň autorské čtení známého uměl-
ce Jiřího Dědečka, předsedy Českého centra
Mezinárodního PEN klubu. Písničkář, bás-
ník, textař, překladatel a také autor mno-
ha rozhlasových a televizních pořadů se
Vám představí v komorním pořadu sesta-
veném ze svých veršů a zejména vlastních
songů. 

Místo konání: sál v 1. podlaží Horákovy
vily, začátek v 19.00 hodin. Vstup volný. 
Pondělí 12. – úterý 20. listopadu 

Bible včera, dnes a zítra
V prostorách Městské knihovny ve Slavi-

číně proběhne ve dnech 12. – 20. listopadu
2012 unikátní putovní výstava, která před-
staví Bibli a její poselství široké veřejnosti.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout více 
jak 300 různých exponátů pro dospělé, mlá-
dež i děti, v bezmála 80 jazycích včetně češti-
ny. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549
a 1556 bude k vidění mnoho jejích dalších
knižních podob, popřípadě kancionály, zpěv-
níky, modlitební knížky, biblické příběhy pro
děti a mládež, mapy nebo studijní dokumenty.

Ze zajímavých exponátů lze jmenovat 
např. Melantrichovu Bibli, kancionál v řeči
černošského kmene Zulu, biblické příbě-
hy v češtině a zároveň romštině, svitek Tóry
(5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele, unikát-
ní ruční přepis Bible aj.

Vybrané nejnovější exponáty Biblí a další
materiály je možné na výstavě zakoupit za zvý-
hodněných podmínek. Pro veřejnost, školy
nebo větší skupiny jsou připraveny přednášky.

Projekt je realizován pod záštitou České
Biblické společnosti a dalších partnerů. Ote-
vírací doba výstavy pro veřejnost - v půjčov-
ní době knihovny.
Úterý 13. listopadu

Bible – historie a poselství Knihy knih
Přednáška pana Petra Hamroziho

na téma historie, současnost i budoucnost 
Bible, určená veřejnosti. Součástí je pro-
hlídka výstavy Biblí a dalších zajímavých

dokumentů a studijních materiálů vztahu-
jících se k této vzácné literární památce. 

Místo konání: sál v 1. podlaží Horákovy
vily, začátek v 18.00 hodin. Vstup volný.
Středa 28. listopadu

Setkání s tajemnem – VI. ročník
Každoroční strašidelná show pro děti

a mládež, kde záhadné postavy vystoupí z li-
terárních příběhů a zhmotní se do skutečné 
podoby. Pro děti je připraven zábavný pro-
gram, který překvapí rejem všemožných stra-
šidel a tajemných bytostí a také mnoha napí-
navými okamžiky. Astro poradna, Akademie 
nočních můr či tajemná komnata s překvape-
ním – zde se malým účastníkům dostane pří-
ležitosti stát se aktéry dobrodružných i hu-
morných situací. Pořadem provázejí hrdinové 
klasických i moderních hororových příběhů.

Místo konání: městská knihovna, začátek
v 16.00 hodin.

Zájemci se mohou přihlašovat předem
v knihovně nebo na tel. 577 341 481, případ-
ně e-mailem: 
knihovna@mesto-slavicin.cz. Podrobněj-
ší instrukce o akci jsou uvedeny na
http://knihovna.mesto-slavicin.cz (oddíl Ak-
tuální informace).

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Gabriela Klabačková

Osadní výbor Nevšová 
Vás srdečně zve na

BESEDU S DŮCHODCI
17. listopadu ve 14 hodin
v Kulturním domě v Nevšové

www.unart.cz

Vstupné: 270,- Kč na místě, 
220,- Kč v předprodeji: Infocentrum 

Slavičín a kancelář UnArtu - výzkumák - dveře 120

10.11.2012

20:00 hod

Sokolovna

Slavičín
Po skončení koncertu zahraje DJ Vrtulník

U příležitosti oslav 10 let od založení

o.s. UnArt Vás zveme na koncert skupiny


