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 plasty (žlutéé pytle) – 18. 9.
 papír (modrré pytle) a nápojoové kartony 

(oranž. pytlee) – 17. 99.

2. 9., 16. 9., 300. 9., 14. 10., 29. 110. (úterý), 
11. 11., 25. 11..
Tento odpadd svážíí  Služby města 
Slavičín, s. r. o., pouzze v hněědých igeli-
tových pytlíchh, které je možnné zakoupit 
na odboru živootního prrostředí a správy ma-
jetku MěÚ Slaavičín zaa cenu 100 Kč za kus.
I nadále je mmožné bioodpaad zdarma 
odevzdat na sbběrném dvoře v aareálu SMS 
Slavičín, s. r. oo. (po, st, pá 8 – 177 hodin, út, 
čt 8 – 14.30 hoddin) nebbo na sběrrném místě 
u kotelny Maléé Pole (útt, čt 8 – 166.00 hodin).

Svoz tříděného odpadu

Termíny svozu bioodpadu

Pivečkův lesopark je zajímavým turis-
tickým cílem i místem aktivního odpočinku
našich obyvatel. Lesopark je jistě v mnohém
zajímavý, ale my jsme se snažili nalézt další
prvek, další zajímavost, která by lesopark
ještě více zatraktivnila. Není škoda, že
město nemá někde poblíž na kopci nějaký
pěkný hrad anebo alespoň zříceninu? Hrad
už asi nikdo nepostaví, ale taková malá
zříceninka by se třeba pořídit dala. A pokud
bychom ji navázali na pověst o vzniku
Slavičína a navíc ji pojali jako herní prvek…
Tak jsme tyto myšlenky dali dohromady
a vznikl projekt „Chce to trochu vzruchu
do cestovního ruchu“ se kterým jsme uspěli
ve Fondu mikroprojektů Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce SR – ČR.
Přeshraničním partnerem tohoto projektu je
obec Horné Srnie. Právě turisty ze slovenské
strany hranice chceme více do Slavičína
nalákat.

V rámci přeshraniční spolupráce tedy
na podzim tohoto roku vznikne v le-
soparku stavba fragmentu zbořeniště hradu
o rozměru 6 x 7,3 m bez zastřešení. Stěny
hradu budou provedeny na betonových
základech, zdi budou z lomového kamene.
Nezapomněli jsme ani na herní prvky pro
děti – bude zde skluzavka a lanová síť.
Součástí projektu jsou i mobilní WC, která
nám často při hojně navštěvovaných akcích
v lesoparku chybí.

Cel kové n á k lady pr ojek t u j sou
rozpočtovány na necelých 700 tis. Kč,
z čehož činí dotace cca 600 tis. Kč a zbytek
jsou vlastní zdroje. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Postavíme si 

Fond Asekol pomáhá

zříceninu

Ve Slavičíně máme již delší dobu rozmístěny
červené kontejnery na zpětný odběr baterií
a drobného elektrozařízení. Sběr tohoto odpadu
je realizován kolektivním systémem ASEKOL.
Kolektivní systém má na podporu veřejně
prospěšných projektů zaměřených na zlepšení
efektivity sběru elektroodpadu zřízen Fond
ASEKOL. Město Slavičín obdrželo z Fondu
dotaci na projekt „Slavičín – vybudování
zpevněných ploch pod stacionární kontejnery“.

Jak již sám název projektu napovídá,
účelem bylo vybudovat zpevněné plochy pro
kontejnery a také zlepšit přístup k nim. V rámci
projektu byly vybudovány zpevněné plochy
na Mladotickém nábřeží a ul. Dlouhá. Celkový
rozpočet projektu byl ve výši 36 668 Kč vč. DPH,
dotace byla ve výši 20 000 Kč, vlastní zdroje pak
činily 16 668 Kč.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

     Účinkují:
dětský folklorní soubor DIVÍŠEK z Horní

Lhoty
FS DUBINKA z Rohatce u Hodonína
FS KALINA z Babic a CM JAKUBA 

TOMŠEJE ze Strážnice
FS KARLOVJANKY z Velkých Karlovic
CM Slavičan

Ukázky a ruční výroba:
ukázka a ochutnávka výroby

zemňákových placek
pečené zemňáky z popela
zemňákové spirály
ochutnávka sušených švestek
ukázka stříhání ovcí
ukázka drobné drůbeže 
ukázka zemědělské techniky
dřevořezba 

domácí keramika
koše na zemňáky
tvoříme ze zemňáků
tlačení jablek na mošt
Tato akce je podpořena z Fondu kultury 
Zlínského kraje.

ZVEME VÁS NA DOŽÍNKOVOU FOLKLORNÍ SLAVNOST

JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI 
aneb KDYŽ SA KOPÚ ZEMŇÁKY

řemeslný jarmark s kulturním doprovodným programem
NEDĚLE 8. ZÁŘÍ 2013, OD 14.00 DO 17.00 HODIN,

zahrada za Horákovou vilou ve Slavičíně
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Ptají se lidé…
Viděla jsem, že jste začali v ulici

K. Vystrčila opravovat chodníky a dávat tam
zámkovou dlažbu. Kdy budete pokračovat 
na Vláru?

V rozpočtu letošního roku jsou vyčleněny
fi nanční prostředky na opravu chodníků
v ulici K. Vystrčila (úsek od č. p. 352
po č. p. 320) a v ulici K Hájenkám (od č. p. 352
po č. p. 828). Na další část chodníků si budeme
muset počkat do příštího roku, kdy bude
s velkou pravděpodobností ve čtvrti Vlára
realizován projekt „Slavičín – revitalizace
čtvrti Vlára“. Jak jsme avizovali v květnovém 
čísle zpravodaje, tento projekt byl připraven
a požádali jsme o dotaci. Jelikož jsme s pro-
jektem v 1. etapě uspěli, razantně se zvýšila
pravděpodobnost konečného přidělení dota-
ce. Proto velmi pravděpodobně dojde v roce
2014 k dalším opravám chodníků ve čtvrti
Vlára, a to v prostoru mezi budovou Základní
školy Vlára, domem č. p. 347 (učitelský
dům), č. p. 390 (potraviny Vlárka) a budovou
1. stupně základní školy.

Nyní nás čeká vyřízení stavebního po-
volení a úspěšné absolvování dalších etap
přidělení dotace na uvedený projekt tak, aby
dotace mohla být defi nitivně přiznána a aby-
chom projekt mohli v roce 2014 realizovat.
Celková dotace na projekt z Regionálního
operačního programu má činit 6,434 mil. Kč.,
vlastní podíl města pak 2,757 mil. Kč.

Pořád nás obtěžuje zápach ze skládky 
Radašovy? Kdy už se s tím něco udělá?

Problematiku zápachu řešíme již několik
měsíců, bohužel ale nemáme kouzelný
proutek, abychom jím mávli a problém byl
vyřešen. Již dříve jsme sdělili, že podle našeho
názoru se zápach nešíří ze skládky odpadů,
ale z Regionální kompostárny, kterou vlastní
a provozuje fi rma Joga Luhačovice, s. r. o. Tuto
fi rmu jsme opakovaně vyzvali k řádnému
provozování – uzavření kompostovací haly
vraty a řádnému provozování biofi ltru, který
má eliminovat zápašné látky. Bezvýsledně,
neboť fi rma tvrdila, že z kompostárny se
zápach nešíří. 

Objednali jsme proto odborný posudek,
který je zveřejněn na webu města. Posudek
jednoznačně potvrdil náš názor, že příčinou
zápachu je provoz kompostárny. Rada města
se s posudkem seznámila na své schůzi dne
20. 8. 2013 a posudek se žádostí o zjednání
nápravy byl zaslán Krajskému úřadu Zlín-
ského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství a České inspekci životního
prostředí. Věříme, že tyto orgány využijí své
moci a zajistí eliminaci zápachu. Pokud se
tak nestane, jsme připraveni, jak jsme již
několikrát avizovali, domáhat se ochrany práv
našich občanů i soudní cestou.

Z uvedeného je snad zřejmé, že této otázce
věnujeme maximální pozornost a snažíme se 
docílit kýženého výsledku – eliminace zápa-
chu. Pokud někdo z těch, kteří se rozčilují, že
město nic nedělá, zná rychlejší, realizovatel-
nou a zákonnou cestu k dosažení výsledku,
ať ji realizuje, případně nám ji sdělí. Rádi

budeme nápomocni. Jen „plácat do větru“ totiž 
nemá cenu, tím se vzduch rozhodně nevyčistí.

Jak dopadla e-aukce na elektřinu a plyn?
E-aukce na dodávku elektřiny a zemního

plynu proběhly dne 14. 8. 2013. Občané, tak 
jak bylo avizováno, mohli sledovat průběh 
aukcí společně s námi v zasedací míst-
nosti radnice. Vlastní aukce byla sdružená 
a ve společném „balíku“ s našimi občany 
soutěžili i občané z jiných měst, např. město 
Žďár nad Sázavou. Ze Slavičína se aukcí 
zúčastnilo 187 domácností. A jak e-aukce 
dopadly? Co se týká dodávky elektrické 
energie, podařilo se z celkové hodnoty objemu 
dodávek (1132 odběrných míst) dosáhnout 
průměrnou úsporu 25,63 % ze všech domác-
ností, konkrétněji pro domácnosti ze Slavičína 
průměrná úspora činila dokonce 27,84 %. 
Samozřejmě je to průměr, některá domácnost 
dokázala uspořit např. 5 % oproti stávajícímu 
dodavateli, jiná zas např. 30 %. Pak následo-
vala e-aukce na dodávku zemního plynu, 
na jejímž konci bylo dosaženo jednotkové
ceny za komoditní část dodávky zemního 
plynu ve výši 0,735 Kč za 1 KWh bez DPH. 
E-aukce na dodávku plynu byla opět sdružená 
s jinými městy (560 odběrných míst) a bylo 
dosaženo celkové průměrné úspory 28,57 % 
a pro domácnosti Slavičína průměrné úspory 
27,27 %. Vlastní soutěž je za námi a nyní 
společnost B4F, s. r. o., bude informovat jednot-
livé občany s individuálním výpočtem úspory 
každé domácnosti. Je na zvážení každého 
účastníka aukce, zda je pro něj nabídka 
nových cen komodit zajímavá a případně 
uzavře smlouvu. Obecný text smlouvy posoudí 
také město, jistota je jistota... V následujícím 
zpravodaji Vás budeme podrobněji informovat 
jak o výsledcích této e-aukce, tak i o případné 
možnosti účasti v další aukci.

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

Město Slavvičín naabízí doo pronájmu 
bbyt č. 2 v dommě č. p.. 566 vee Slavičíně, 
nna ulici Školnní. 

byt sestáváá ze tříí pokojů,, kuchyně, 
předsíně, kouupelny, WWC, skleppů
- celková podllahová pplocha byytu včetně 
sklepů je 82,34 m2

 výše měssíčního nájemnného činí 
4 248 Kč 
pronajímatel je oprávnněn zvýšit 
nájemné vždy od 1.. 3. každdého roku 
maximálně o 5 % roččně a mííru infl ace 
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uveedeno bbez záloh 
na služby spojjených ss bydleníím (topení, 
voda, odpad……)
způsob vyttápění –– z CZT kkotelny K 3 
Malé Pole, pprostředdnictvímm domovní 
předávací stanice uumístěné v domě 
č. p. 564 – 6

Podmínky podáníí žádosti::
žádost o nájemm bytu může poodat zletilý 
občan ČR způůsobilý kk právnímm úkonům 
a nemající vvůči Měěstu Slavvičín, jím 
zřízeným orgganizaccím a obbchodním 
společnostemm založenných měsstem žádné 
závazky

Podmínky uuzavřenní nájemnní smlouvy:
nájemní smloouva na byt budee uzavřena 
na dobu určitoou jednooho roku, poté může 
být prodloužeena, pokuud nebudde nájemce 
v prodlení s úhhradou zza nájemnné a služby 
spojené s bydlením aa nebude porušovat 
podmínky smmlouvy aa příslušnná ustano-
vení obč. zákoona

Povinný obbsah nabbídky (přihlášky):
 jméno, příjmení, datum narození, 
adresa trvalého poobytu, addresa pro 
doručování, teelefon, popř. e-maail žadatele
žadatel(ka) ženaatý(vdanná) uvede 
do přihláškyy rovněěž údajee druhého 
manžela a poččet dětí
typ dosud uužívanéhho bytu (ppodnájem, 
u rodičů, atd.))
uvedení poočtu osobb, které see nastěhují 
do nového byttu
zdůvodněnní žádostti

Nabídky budoou přijímmány do 116. 10. 2013
osobně nebo ppoštou nna adresuu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické náábřeží 8849
763 21 Slavičíín

Rada města Slavvičín si vyhrazuje 
právo při výbběru nabbídky upřednostnit 
žadatele, který máá trvaléé bydliště 
na území měssta Slaviičín.

Podrobnějšší informmace je moožno získat 
přímo na BTHH Slavičíín, spol. ss r. o., nebo 
na tel.: 577 3441 041.

Dne 7. 8. 2013 v 9.00 hodin došlo k vykli-
zení bytu 389/11. Důvodem vyklizení bylo 
neplacení nájemného a služeb spojených 
s bydlením. Poněvadž uživatel uvedeného 
bytu dobrovolně byt neuvolnil, tak byl 
vstup do bytu proveden za účasti exekutora 
i bez jeho přítomnosti. Uvedený nájemce 
byl na základě rozsudku Okresního soudu 
ve Zlíně vystěhován bez náhrady bytu 
a bylo mu přiděleno jen přístřeší, tedy 
lůžko v budově č. p. 30 ve Slavičíně-
Hrádku. Uvedené lůžko však vzhledem 
ke své nepřítomnosti u vyklizení dotyčný 
nepřijal. Nábytek nacházející se v bytě byl 
převezen do skladu. Proti dotyčnému je 
ještě vedeno řízení na vymáhání dlužné 
částky. 

Opět apelujeme na všechny, kteří mají
dlužné částky evidované u BTH Slavičín, 
nenechávejte záležitosti dojít tak daleko, 
kdy budete muset platit za rozhodnutí 
soudu a ještě Vás bude čekat exekuce, 
případně vystěhování. Snažte se věci 
řešit včas, kdy je ještě prostor pro řešení.

Ing. Oldřich Kozáček,
ředitel BTH Slavičín

Vystěhování neplatiče

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 3+1 
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Město Slavvičín naabízí doo pronájmu 
byt č. 11 v dommě č. pp. 389 vee Slavičíně, 
na ulici K. Vysstrčila.

 byt sestává zz jednohho pokojee, kuchyně, 
předsíně, kouppelny, WWC a skleppní koje
 celková poddlahová plocha bbytu včetně 
sklepa je 31,744 m2

 výše měssíčního nájemnného činí 
1 566 Kč 
 pronajímateel je opráávněn zvýýšit nájem-
né vždy od 1. 33. každéhho roku mmaximálně 
o 5 % ročně a mmíru infl aace stanovvenou ČSÚ, 
přičemž plochha sklepnní kóje jee do nájem-
ného započítánna jednoou poloviinou
nájemné je uveedeno bbez záloh 
na služby spojjených ss bydleníím (topení, 
voda, odpad)
 způsob vytápění – z CZT kkotelny K 3 
Malé Pole, prostředdnictvím domovní 
předávací staanice uumístěnéé v domě 
č. p. 389 

Podmínky ppodání žžádosti:
žádost o nájemm bytu může poodat zletilý 
občan ČR způůsobilý kk právnímm úkonům 
a nemá vůči Městu Slavvičín, jímm zřízeným 
organizacím aa obchoddním spoolečnostem 
založených mměstem žžádné závvazky

Podmínky uuzavřenní nájemnní smlouvy:
nájemní smlouva na byt budee uzavřena 
na dobu určitoou jednooho roku, poté může 
být prodloužena, pokuud nebudde nájemce 
v prodlení s úhhradou zza nájemnné a služby 
spojené s bydllením aa nebude porušovat 
podmínky smmlouvy aa příslušnná ustano-
vení obč. zákoona

Povinný obbsah nabbídky (přřihlášky):
jméno, přííjmení, datum narození, 
adresa trvaléého pobytu, addresa pro 
doručování, teelefon, popř. e-maail žadatele
žadatel(ka) ženaatý(vdanná) uvede 
do přihláškyy rovněěž údaje druhého 
manžela a poččet dětí
 typ dosud uužívanéhho bytu (ppodnájem, 
u rodičů, atd.)
 uvedení počtu osobb, které see nastěhují 
do nového byttu
 zdůvodněnní žádostti

Nabídky budoou přijímmány do 18. 9. 2013 
osobně nebo ppoštou nna adresuu:
BTH Slavičín,, spol. s r. o.
Mladotické náábřeží 8849
763 21 Slavičíín

Rada městaa Slavičínn si vyhraazuje právo 
při výběru nabídky upřřednostnnit žadatele, 
který má trvallé bydlišště na úzzemí města 
Slavičín.

Podrobnějšší informmace je moožno získat 
přímo na BTHH Slavičíín, spol. ss r. o., nebo 
na tel.: 577 3411 041.

Město Slaviččín nabízzí do pronnájmu neby-
tový prostor v ddomě č.. p. 751 vve Slavičíně.

Jedná se o nebytový prostor o celkové
podlahové ploše 193,8 m2, umístěný
v II. nadzemním podlaží domu č. p. 751
(obchodní dům – bývalá prodejna textilu)
v katastrálním území Slavičín.

Tento prostor je možné rozdělit na více
částí (např. na polovinu, třetinu ) a zájemce
může požádat o pronájem jen takové plochy,
kterou hodlá využít.
Výše nájemného (v Kč/m2/rok) činí:
prodejní plochy – patro – 570 Kč

ostatní plochy – patro – 470 Kč
Od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014 je výše 

nájemného snížena takto:
prodejní plochy – patro – 520 Kč 
ostatní plochy – patro – 425 Kč

Od 1. 1. 2015 je pronajímatel oprávněn 
každoročně jednostranně zvýšit nájemné 
maximálně o 10 % ročně a míru infl ace 
stanovenou ČSÚ.

Náklady na otop činí cca 60 000 Kč ročně.
Doba uzavření nájemní smlouvy – 

do 31. 12. 2022.
Je možná prohlídka nebytového prostoru 

dle telefonické domluvy – tel.: 577 341 041. 

Pronájem nebytových prostor

Zahájení školního roku na ZŠ Malé Pole

Zprávy z Poradenského centra R-Ego
Prázdniny utekly jak voda, počasí ten-

tokrát vyšlo úplně báječně, a tak se můžeme
aspoň trochu za nimi poohlédnout. Určitě je
mnozí prožili naplno, stejně jako my v našem
zařízení.

Jednotliví návštěvníci mohli využít provoz
nízkoprahového zařízení v letních měsících,
kdy není škola, zejména v dopoledních
hodinách.

Proběhly dva turnusy příměstského
tábora Kamarád, každý začátkem měsíce
července a srpna. Děti každodenně dochá-
zely do tábora, kde byly pro ně připraveny
zábavné aktivity včetně celotáborové hry.
Program byl pestrý a hodnocení ze strany dětí
bylo také pozitivní. Jsme rádi, že jsme mohli
přispět k plnohodnotně stráveným dnům dětí
o prázdninách.

Současně bychom chtěli poděkovat 
slečně Veronice Ševčíkové z Mavez Slavičín,
majitelům restaurace Racek Luhačovice, paní
Gabriele Klabačkové z Městské knihovny
Slavičín a paní Lence Šomanové ze stáje
Lipina za vstřícnost a spolupráci při zajíma-
vých programech. 

Městský park a Pivečkův lesopark byl
ideálním zázemím pro pohybové aktivity
a táborovou olympiádu. Celodenní výšlap
do Luhačovic, koupání, jízda na koních, celo-
táborová hra – to vše přispělo k dobré zábavě
a název tábora Kamarád tak splnil svůj smysl.

V měsíci červenci byla započata přístavba
ke stávající budově, výměna oken a dveří,
čímž se zvětší prostory pro naše návštěvníky
a částečně opraví budova. To vše díky podpoře
projektu 8. výzvy MAS Luhačovské Zálesí
„Pomoc už je na cestě“ za spoluúčasti města
Slavičín.

Měsícem září vstupuje zařízení do 13. roku 
svého působení a na nás čekají programy 
specifi cké primární prevence, které budou 
probíhat ve školských zařízeních. Budeme 
pokračovat ve standardní činnosti a nově 
v celoroční aktivitě s názvem Lexikon chytré 
mládeže. Jedná se o dlouhodobou preventivní 
aktivitu a ucelený plán nízkoprahového klubu 
na celý školní rok 2013/2014. Obsahem jsou 
činnosti cílené na předcházení problémům 
a následkům spojených s rizikovými pro-
jevy chování, případně na minimalizaci 
jejich dopadu a zamezení jejich rozšíření. 
Celoroční aktivita je pojata formou soutěže.
Účastníci hry budou tak motivováni učit se 
vlastní zodpovědnosti, schopnosti prosadit 
se v kolektivu vrstevníků. Aktivity pomohou 
k upevnění zdravého sebevědomí, vlastních 
názorů a osvojení praktických informací.

V  měsíci září v týdnu od 23. 9. do 27. 9. se 
zapojíme do Týdne nízkoprahových klubů,
který pořádá letos Česká  asociace streetwork 
pod pořadovým číslem VII. Cílem je zorga-
nizování různých akcí v místech, kde níz-
koprahové kluby působí. Soustředění těchto 
aktivit v jednom týdnu a využití velkého počtu 
klubů v republice umožní upozornit na práci
a význam nízkoprahových klubů. 

Z aktivit, které na tuto dobu připravujeme 
to budou:
24. 9. – Den otevřených dveří (8.00 – 18.00)
25. 9. – Turnaj ve stolním tenise, soutěž
ve Funny darts (12.00 – 16.00)
27. 9. – Party dance (14.00 – 18.00)

Přejeme všem čtenářům pěkné dny 
a školákům úspěšný start do nového školního 
roku. 

Školní rok 2013/2014 bude na ZŠ Malé
Pole zahájen 2. září v 8.00 hodin. Všechny
děti si přinesou přezůvky a aktovky. Žáci
1. ročníku se shromáždí se svými rodiči před
školou. Bude pro ně připraveno slavnostní
uvítání. Žáci 2. – 5. ročníku se sejdou
ve svých třídách. Během dopoledne mohou
rodiče přihlašovat děti do školní družiny
i ke stravování ve školní jídelně. Taktéž děti
ze 2. a 3. ročníku se mohou zapsat do školní

družiny. Stravenky lze zakoupit u vedoucí 
školní jídelny 2. a 3. září. Oběd bude pro 
zájemce zajištěn 2. září. 

Všem žákům přeji zdárné vykročení 
do nového školního roku 2013/2014, 
hodně úspěchů, zážitků a zajímavých 
poznatků, spoustu dobrých kamarádů, aby 
na tento školní rok měli jen samé příjemné 
vzpomínky. 

Mgr. Dana Sláčíková

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1+1 
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ZŠŠ Vláára v nnnoovém hhávuu…

V průběhu letních prázdnin prošla ZŠ Vlára
rozsáhlou rekonstrukcí, díky které zásadně
změnila svůj vzhled. Novou fasádou se šedivá
budova vyloupla ve školu s příjemnými bar-
vami a výrazným logem. Kromě zateplovacích
prací a barevné proměny byla zásadní částí
rekonstrukce také výměna starých oken
a vstupních dveří za nové. Veškeré provedené
změny měly za cíl nejen zkrášlit školu, ale
zároveň nám přinést energetickou úsporu
hlavně v období zimních měsíců.

Škola však nezměnila pouze svůj vnější
vzhled. Během prázdnin se nám podařilo
zrealizovat mnoho dalších plánů.

Největší překvapení čeká naše žáky při
vstupu do hlavní budovy školy. Dokončením
poslední etapy rekonstrukce šaten plníme
jejich přání, a tak se v září konečně všichni
dočkají moderních šatních skříněk. Původní
šedesátiletý interiér přízemí se starými
drátěnými šatnami vzal za své a byl vyměněn
za prostory s novým osvětlením a galerií,
které vizuálně odpovídají modernímu designu
dnešní doby. Dominantou vestibulu jsou
odkryté původní sloupy architekta Gahury,
které podpírají stropní konstrukci a dodávají
rozjasněnému celku typický ráz. Vstup
do hlavní budovy školy tak bude bezesporu 
výjimečný.

Kromě rozsáhlých stavebních a estetic-
kých úprav došlo v průběhu prázdnin také
k obnově a modernizaci materiálního vy-
bavení školy. Novými žákovskými lavicemi
a židlemi budou v září vybaveny třídy třetího
ročníku a rovněž učebna zeměpisu. Do všech
první tříd byly zakoupeny a nainstalovány
nové interaktivní tabule s příslušenstvím,
dataprojektory a notebooky. Další investicí
byl nákup výkonnějších počítačů, notebooků
a monitorů do počítačové učebny i kabinetů
učitelů. Četné malířské práce zkrášlily

Základní škola Slavičín-Vlára
estetické prostředí tříd barevně laděnými
interiéry.

Závěrem bych ráda touto cestou
poděkovala za spolupráci zřizovateli
školy a všem fi rmám i řemeslníkům, kteří
během letních prázdnin změnili naši školu
k nepoznání. Velké díky za nelehké úklidové
práce při rozsáhlé rekonstrukci patří i našim
správním zaměstnancům.

Mgr. Jana Pinďáková,
statutární zástupce školy

Škkolníí zvoněěění – ZŠŠ Vlláraa 

Nic tak rychle neubíhá jako prázdniny.
To mohou potvrdit žáci, kteří se odpočatí
po dvou měsících letních prázdnin znovu
vrátí zpět do školy a k učení. Učitelský sbor
se po zasloužené dovolené připravoval
na kantorskou práci už koncem srpna. 

Všichni žáci, budoucí prvňáčci se svými
rodiči a vyučující ZŠ Vlára zahájí školní rok
2013/2014 v pondělí 2. září 2013 v 7.45 hodin.

Na žáky 1. – 4. ročníku budou čekat třídní

učitelky u šaten v přízemí školy a následně 
je odvedou do svých tříd. Všechny děti si 
s sebou přinesou přezůvky a prvňáčci navíc 
také aktovku. Rodiče žáků prvních tříd 
mohou během dopoledne přihlásit své děti 
do školní družiny (informace podají p. vy-
chovatelky, budova I. stupně) a ke školnímu 
stravování (p. Hrabinová – vedoucí ŠJ, hlavní 
budova školy). 

Žáky 5. – 9. tříd uvítají třídní učitelé 
ve svých učebnách v hlavní budově. 
Upozorňuji všechny žáky, že vstup do školy 
bude z technických důvodů možný pouze 
hlavním vchodem. 

Školní družina bude v pondělí 2. září 
v provozu. Obědy ve školní jídelně se v tento 
den vydávají již od 9.30 hodin. 

Seznamy žáků 1. a 6. tříd uveřejníme 
na webových stránkách školy a dveřích obou 
školních budov od 27. srpna. Aktuální dění 
v průběhu celého školního roku můžete sle-
dovat prostřednictvím www.zsslavicin.cz.

Všem žákům a zaměstnancům školy přeji 
úspěšný rok 2013/2014. Prvňáčkům přeji 
hodně štěstí do školního života. Ať se nám 
všem nový rok vydaří.

Mgr. Jana Pinďáková

Střední škola ve Slavičíně bude investovat 
miliony korun díky projektům EU do rozvoje 
gymnaziálního a odborného vzdělání.
 Projekt OP ROP NUTS II Střední Morava, 
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 
s názvem: Gymnázium J. Pivečky a SOŠ 
Slavičín – revitalizace centra pro odborné 
vzdělávání. Projekt o rozpočtu 22,6 mil. Kč 
(z toho 15,7 mil. z EU) si klade za cíl zvýšit 
kvalitu odborného vzdělávání na Gymnáziu 
Jana Pivečky a Střední odborné škole 
Slavičín pomocí revitalizace a modernizace 
centra pro výuku odborných předmětů 
a odborného výcviku. Dojde k celkové 
vnitřní rekonstrukci budov a areálu SOŠ, 
s tím souvisí i celá řada stavebních úprav 
a prací, včetně bezbariérových úprav pro 
imobilní žáky (sociální zařízení, elektroroz-
vody, topení, odpady). Dále dojde k nákupu 
výrobního CNC soustruhu, pomůcek do od-
borných předmětů a sw technologií. I tímto 
očekáváme u nabízených oborů zvýšení 
zájmů žáků a rodičů o studium na naší škole. 
Modernizace centra odborného vzdělávání 
přispěje k lepší uplatnitelnosti absolventů 
na trhu práce.
Projekt OP Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, Zvyšování kvality ve vzdělávání 
s názvem: Centra přírodovědného a tech-
nického vzdělávání pro moderní výuku žáků 
středních a základních škol ve Zlínském 
kraji. Projekt o rozpočtu 5,8 mil. Kč si klade 
za cíl zavést moderní přírodovědecké instru-
mentální metody do výuky na gymnáziu, 
dále je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění 
vzdělávání v technické oblasti spolupráce
středních a základních škol a regionálních 
podnikatelských subjektů především strojí-

renského zaměření. Jedná se o celokrajský 
projekt s rozpočtem přes 113 mil. Kč a naše 
škola se ho účastní jako partner Zlínského 
kraje. Cílem je zvýšení zájmu o studium 
těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti 
žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ bu-
dou realizovány nové volnočasové aktivity 
pro žáky SŠ a ZŠ, další spolupráce bude 
probíhat formou sdílení odborných učeben, 
laboratoří, dílen a středisek praktického 
vyučování pro účely pravidelné povinné 
výuky žáků ZŠ. Současně proběhne mo-
dernizace a technické dovybavení těchto 
prostor. Pedagogům zájmových oborů bude 
poskytnuta metodická podpora, přínosem
pro ně a potažmo žáky budou znalosti 
a praktické zkušenosti získané při vzájemné 
spolupráci škol.
Vedení školy připravuje Projekt OP 
Životní prostředí. Název projektu: Ener-
getické úspory SOŠ Slavičín, projekt v cel-
kovém rozpočtu 25,8 mil Kč. Cílem je celková 
rekonstrukce obvodových plášťů budov 
areálu SOŠ a výměna všech prosklených 
částí.

Výše uvedené aktivity by nebyly 
myslitelné bez souhlasu, významné pod-
pory a zájmu zřizovatele školy – Zlínského 
kraje o rozvoj kvality středoškolského 
a celoživotního vzdělávání ve Slavičíně. 
Tyto investice jsou výsledkem záměru ve-
dení školy a intenzivní práce po sloučení 
původních subjektů gymnázia a SOŠ.

PPřejeeme všem žžžákům, jejicch rrodičůmm i učitelůům 
vve SSlaviččíně úsppěěšný starrt doo nového škkooolního rokku, 
aať see námm všem ssppolečně práce ddaří a přřinnnáší radoost.

y Mgr. Joseef MMaryáš, řeeeditel škooly

Původní šatny

Nový interiér šaten
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Horní náměstí č. p. 111, 763 21 Slavičín
Pevná linka: 571 110 425, mobil: 739 095 315
E-mail: njp@pivecka.cz
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné
využívat 12 PC a internet ZDARMA.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na media, vazba
dokumentů do plastových kroužků, lami-
nování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2013.
Minimální počet pro otevření kurzů je
10 účastníků.
Počítačové kurzy
 Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin –
700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč
 Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
 PowerPoint – 12 hodin – 500 Kč
Jazykové kurzy
Jazyk ruský pro pokročilé – 3 000 Kč
za školní rok
NOVINKA!

Jazyk anglický pro začátečníky a pro
pokročilé – speciální kurzy s rodilým mluvčím
(Angličan žijící ve Zlíně), který vyučuje
angličtinu přirozenou metodou. Vede kurzy
dětí, univerzitních studentů i dospělých.
Otevření kurzů a cena dle počtu účastníků.
NOVINKA! Kurzy pro děti

Angličtina pro předškoláky – každý pátek
od 15.00 do 16.00 hodin – výuka formou her,
písniček…
Tvořivé kurzy

Dílna inspirace – každou středu od 16.00 
hodin v domě č. p. 96 na Horním náměstí
ve Slavičíně. Program na září – pletení
z papíru. Bližší informace Vám sdělí lektorka
paní E. Bartošová na telefonu 777 913 782.
Účetní a daňové kurzy

Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč.
Domácí ošetřovatelská péče

Nabízíme bezplatný vzdělávací kurz v rám-
ci Edukačního programu domácí péče pro
cílovou skupinu osob pečujících v domácích
podmínkách o blízkou osobu. Kurz zaměřený
na problematiku ošetřovatelských postupů
v domácím prostředí a teoretických znalostí
domácího pečovatelství.
Hlásit se můžete na návazné osnovy, jejíchž
výuka proběhne v měsíci září – říjen: praktický
nácvik úkonů denní péče, zdravotnická psy-
chologie, sociální péče a sociální zabezpečení.
Finanční vzdělávání
Termíny: 5. 9. a 6. 9. 2013
Čas: 8.15 – 14.15
Místo: učebna Nadace Jana Pivečky
ZDARMA nabízíme fi nanční vzdělávání, které
obsahuje tyto moduly:
Rodinný rozpočet – proč tvořit rodinný
rozpočet a získat kontrolu nad svou fi nanční
situací, jak předejít vytváření dluhů a hlavně
najít zdroje pro úspory a rezervy.
Finanční produkty a služby – běžný účet,
jako nástroj pro správu fi nancí, hotovostní
a bezhotovostní hospodaření s penězi, spořící
účet, bezpečnost a pojištění prostředků
svěřených bance, co zvážit při sjednávání
majetkového pojištění, platební karty apod.
Podepsat můžeš, přečíst musíš – na co
si dat pozor před podpisem smlouvy a na co
v souvislosti s ukončením smlouvy, jaké
sankce si ohlídat ve smlouvě, jak hledat 
spolehlivé předpisy na internetu, doporučený
obsah písemných smluv.
Finance v pracovněprávním vztahu – pra-
covní smlouvy, dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr, první kroky před
zahájením podnikání, zdravotní a sociální
pojištění, co dělat, když zaměstnavatel neplatí
mzdu, co dělat, když člověk přijde o práci.
 Zodpovědné zadlužování – pravidla
a doporučení k zodpovědnému zadlužovaní,
vybrané termíny k zajištění úvěru – smluvní
pokuty, ručení, zástavní právo, rozhodčí
doložka, registry dlužníků, exekuce.

Dne 2. září se otevřou dveře většiny škol 
a školských zařízení v naší republice. Dveře 
„domečků“ se dětem otevírají později, ob-
vykle k 1. říjnu kalendářního roku. Nejinak 
tomu bývalo i u nás, ve Slavičíně. Jenže: jak 
jste si určitě všimli, náš starý domeček se 
začal rekonstruovat, “omlazovat“. Dostal 
nová okna, novou střechu, bude zateplen, 
dostane novou fasádu. Prostě, bude to fešák, 
alespoň zčásti. Tento jeho „obleček“ stál 
vedení našeho města velké úsilí v rámci 
vyřizování, za což moc a moc, hlavně za ty, 
jimž je určen, děkujeme.

Celá rekonstrukce má být hotová 
k 19. 10. 2013 – a prý to tak i bude, tj., termín 
má být dodržen. Nejedná se však jen o práce 
výše uvedené, ale i o drobné i větší úpravy 
uvnitř v domečku, a to tak, aby byl provozu 
schopný a fešák nejen zvenku ale, pokud to 
penízky dovolí, aby se změnil, zkvalitnil 
i uvnitř.

Snahou interních pracovníků DDM 
i dobrovolných pracovníků je a bude, aby se 
v pondělí 21. října, otevřely našim klientům 
dveře pro nový školní rok. 

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně

Pro širokou veřejnost pod vedením
zkušených učitelů nabízíme tyto služby:
Strojírenství – výroba strojírenských
výrobků z kovů a jiných technických
materiálů
Instalatérství – rozvody vody a topení
v domech a jejich opravy, zhotovení a in-
stalace odpadního potrubí s napojením
na odpadní systémy
Elektrikářství – zhotovení elektro 
rozvodů v domech a jejich opravy
Automechanici – opravy osobních
vozů, malých dodávkových automobilů,
příprava na technické prohlídky sezonní
i přezouvání pneu

Kuchař – číšník – zajištění a obsluha
na rautech a společenských akcích

Je nutné předem domluvit druh práce
a rozsah. Kontaktní osoba Bc. František
Mana.

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
škola Slavičín jako autorizovaná oso-
ba jediná v kraji umožňuje získat pro
zájemce z řad veřejnost i, firem dílčí
i úplné kvalifi kace v oboru Obráběč kovů
dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání:
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
Dále nabízí možnost nástavbového ma-

turitního studia v oboru Podnikání (2leté 
denní, 3leté dálkové) a k pronájmu dílenské 
prostory v areálu SOŠ, Divnice 119 (budova 
tzv. „staré školy“). 
Kontaktní informace na tel. č. 604 453 954.

Poděkování
fi rmě KKOVVOS,, s. r. o., ((Ing. Aleeš KEEPÁÁK, 
ředitell spoolečnnosti, jeedddnatel, DDružstevvní
I 221) za ssponnzorskýý dar škole vve výýši 
10 0000 Kč..

ŠNaabíddka prraaací žákůů SOOŠ 
ýv rrámmci odbbooorného výcvikku 

Škoola nnabízzí k proonnájmu pro fyyziccké 
osobyy, orrganiizace aaa sportovvní kluby 
tělocvvičnuu (lzee využítt nnna všechhny ssportty)
za cennu 2000 KKč na hoodddinu.

Informace Vzdělávacího střediska

Nadacee Jana Piveečky ve Sllaavičíně 
srdečně zvve na zzajímavvou beseduu

Sýrie aaneb „OO zemii blízké i vzzdddálené, 
kde rozmaanitosst je vepsaná do kkaaaždého 
kamene“. 

Vaší průvoddkyní bbude paníí Eliška 
Studeníkoová, roodačka ze Slavičínaa žijící 
ve Spojenných arabsských emiirráátech.
Můžete see těšitt na vyyprávění o hhhistorii 
Sýrie, projeekci footografi í a další zajíímmmavosti. 
Vstupné jee volné.

Besedaa prooběhnee dne 2. 99.. 2013 
od 17.00 hhodin vv Nadaaci Jana Pivveečky.

Těšíme see nnna Vás!

Vzdělávání je součástí projektu ABECEDA 
RODINÝCH FINANCÍ, www.abecedarodin-
nychfinanci.cz a je finančně podpořeno 
partnery projektu.
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a kurzy mít zpoždění nebude, a tak se k našimakurzymítzpožděnínebude atakseknašim
klientům dostanou informace v obvyklém
čase, tj. nejpozději do 11. září. Pro děti
školního věku budou k dispozici v obou ZŠ
města, v MŠ města, v DDM, ale i na našich
webových stránkách.

S ohledem na skutečnost, že bude mít 

náš provoz zpoždění 3 týdny, bude uprave-
na i cena za celkové náklady na zájmový
kroužek na školní rok.

Těšíme se na Vás už další měsíc v našem,
ale především Vašem, zrekonstruovaném
domečku. 

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Celostátní liga v sálovém fotbalu – futsalu
bude mít v následující sezóně 2013/2014
opět 11 účastníků a slavičínský Jerevan
bude ve dvojici s týmem Gioia Brno. Proti
loňské sezóně dochází 
ke třem změnám, kdy 
celky Varnsdorfu, Klatov 
a Vamberka v nejvyšší 
soutěži nahradí mužstva 
z Hradce Králového, 
Stonavy (dříve Havířov) 
a Vysokého Mýta. Ce-
lostátní liga startuje 
26. října 2013 a Jere-
van se hned v úvod-
ním turnaji představí 
na domácí půdě proti 
silným týmům z Brna 
a ze Stonavy. Diváci 
pak uvidí Jerevan ještě 
ve slav ičínské hale 
21. prosince 2013 proti 
Vysokému Mýtu a Poličce a také 4. ledna 2014
proti Hradci Králové a Jilemnici. Slavičany
čeká v nejvyšší soutěži celkem 11 turnajů
a po jejich skončení se odehraje čtvrtfi nále
Play off, kam postoupí osm nejlepších týmů
po základní části.

Reprezentace sálového fotbalu – futsalu
startovala v srpnu na Světových hrách

Futsalisté Jerevanu znají soupeře v lize

Turnaj Harkány v Maďarsku

AFLS 2013/2014 začíná již na podzim a bude 
se hrát 2-kolově (podzim/jaro).
Zahájení ligy: 3. listopad 2013
Místo konání: Sportovní hala Slavičín
Počet hráčů v týmu: min. 5 a max. 20
Počet hráčů v poli: 4+1
Kdo může hrát: muži, věk min. 18 let, ze 
Slavičína a okolí, fotbaloví nadšenci a hráči
hrající max. 4. třídu ofi ciální fotbalové soutěže 
FAČR, výjimka nad 50 let
Startovné: 4 000 Kč za tým na celý ročník 
ligy (dle počtu týmů – peníze budou použité
na pronájem haly, odměny rozhodčích, ceny 
pro vítěze)
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2013
Bližší informace, pravidla soutěže, přihlášky: 
www.afl s.cz
Kontaktní údaje: afl s@seznam.cz, P. Pinďák – 
603 807 945, L. Dvořák – 605 557 153
Maximální počet týmů v lize 12.
Žádáme i manažery týmů, kteří hráli 1. ročník, 
aby znovu vyplnili přihlášky a aktualizovali 
soupisky hráčů.

Těšíme se na 2. ročník! 

2. ročník Amatérské fotbalové 

ligy Slavičín se blíží

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 1. 9. Valaašské Mezziříčí 10.
neděle 15. 9. Hrranice 10..15
neděle 29. 9. Noový Jičín 110.15
muži B – I.B. ttřída
neděle 8. 9. Kostelec u Hoolešova 100.15
neděle 22. 9. Lukov 10.155
dorost – krajsská souttěž
sobota 21. 9. Liddečko 10.000
žáci – krajskýý přeborr
sobota 7. 9. Otrookovice 9.30 a 11.155
sobota 14. 9. Sluušovice 9..30 a 11.155
sobota 28. 9. Uhherský Brood 9.30 a 11.15
přípravky – kkrajská ssoutěž
pondělí 9. 9. Passeky Zlín 16.30
pondělí 23. 9. OOtrokovicee 16.30
pondělí 30. 9. Vsetín 16.330

í 
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neolympijských sportů v kolumbijském
Cali, kde jen o skóre nepostoupila do semi-
fi nálových bojů na úkor Argentiny a ve své
základní skupině dokázala porazit Kanadu

a silný výběr Ruska. Z regionálních hráčů
se do Kolumbie podíval zlínský útočník
Tomáš Ulman. Výzvou pro ostatní hráče
může být skutečnost, že v květnu příštího
roku se v Praze koná Mistrovství Evropy
a další adepti se mohou do reprezentačního
týmu dostat a třeba bude zase jednou nějaký 
i ze Slavičína.  Petr Koseček

Na pozvání svých slovenských přátel
z klubu veteránů SVK jsem ze zúčastnil
9. ročníku JOOLA CUPU ve stolním tenise.
Tradičním pořadatelem jsou maďarské
termální lázně Harkány, které leží téměř
na srbsko-chorvatských hranicích.

Turnaje se zúčastnilo 198 hráčů, nejvíce
domácích, ale početná výprava přijela ze
Slovenska, Německa, Chorvatska, Srbska,
Rumunska, Rakouska a z České republiky
jsme byli čtyři.

Soutěžilo se ve veteránských kategoriích
po pěti letech, jen soutěž družstev byla
vypsána pro desetileté období. Hrálo se
na 16 stolech v hale bez klimatizace – tedy
za obrovského vedra.

V pátek 2. srpna byla na pořadu soutěž
ve čtyřhrách. Za spoluhráče jsem měl hráče
z Košic Julia Mišinského. Po celkem dobrých
výkonech jsme obsadili z 32 párů slušné
3. místo, když v souboji o postup do fi nále
jsme podlehli dvojici Postás Budapesť 3:1.

V sobotu byly na programu dvouhry
a v mé kategorii nás soutěžilo 48. Skončil

jsem na druhém místě, ve finále jsem
po pěti výhrách podlehl domácímu hráči
z Budapešti 3:2. Utkání bylo vyrovnané, Gábor
Endi se lépe dokázal vyrovnat s nepříjemným
horkem.

V neděli se hrály soutěže družstev ve spo-
jené kategorii 60 – 70 let. Hrálo se systémem
Davis cupu – do třetího vítězného bodu
a družstev bylo celkem 54. Dokázali jsme
vyhrát všechna utkání a zaslouženě jsme
celou soutěž vyhráli. Ve fi nále jsme porazili
slovenskou dvojici z Trnavy 3:1. Mně se
v soutěži družstev moc dařilo, neprohrál jsem
jediné utkání.

Soutěže začínaly každý den v 9 hodin
a končily okolo 18 hodiny. Velmi vhod
přišlo koupání ve 12 bazénech  krásného
prostředí termálu Harkány, které jsme měli
v ceně startovného. Celá akce se konala pod
záštitou fi rmy  JOOLA, která turnaj dotovala
hodnotnými cenami.

Potěšilo také pozvání od pořadatelů
k účasti na příští jubilejní 10. ročník.

Jaroslav Kučera

Kuželkářský klub Slavičín

 V týdnu 2. – 6. 9. 2013 se uskuteční 
sedmý ročník „turnaje tandemů“. Přihlášky 
zasílejte elektronickou poštou na adresu: 
slama@bth-slavicin.cz nebo telefonicky 
na číslo 604 715 537 – Pavel Sláma.
 V pondělí 9. 9. 2013 bude zahájen
20. ročník amatérské ligy kuželkářů – 
CAMOLIGA 2013/2014. Hrací dny jsou 
pondělí, středa v 16.30 a 18.30 hod., pátek 
v 16.00, 18.00 a 20.00 hod. Přihlášky zasí-
lejte na e-mail: chovancik@camo.cz nebo 
telefonicky na číslo 602 711 833 – Ing. Milan 
Chovančík.
 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 své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace 
na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz
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Září s knihovnou

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Martin a Miluše Studeníkovi – syn Patrik
Marek Tichý a Kateřina Műnsterová – syn
Lukáš
Václav Vobořil a Jana Carbolová – syn David
Karel a Simona Hübnerovi – syn Lukáš
Petr a Dagmar Stejskalovi – dcera Nikola
Dušan Struhař a Michaela Jandlová – syn Denis
Miroslav a Hana Lukovi – syn Jakub

 19. 7. 2013 Ludmila Čechmánková, 90 let, SlavičínČ
 19. 7. 2013 František Hycl, 57 let, Lipová
 26. 7. 2013 Jaroslav Šuráň, 74 let, Rokytnice

y p

 27. 7. 2013 Jaroslava Krajíčková, 78 let, Šanov
y

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

SŇATKY – ČERVENECŇ Č
Jan Halaxa a Zuzana Dřízgová
Martin Čarek a Markéta Francová

g

Jaroslav Končický a Šárka Borová

ÚMRTÍ
5. 7. 2013 Ludmila Polášková, 59 let, Petrůvka

 14. 7. 2013 Ludmila Ptáčková, 67 let, Rokytnice
 15. 7. 2013 Vlasta Čechová, 83 let, Slavičín

y

byl přichystán také bohatý doprovodný
program.

Chtěl  bych touto cestou co
nejsrdečněji poděkovat všem institucím,
fi rmám i jednotlivcům, kteří se podíleli
na zdárném průběhu a akci podpořili.
Záštitu nad akcí již tradičně převzal
hejtman Zlínského kraje MVDr. Sta-
nislav Mišák.

Jsem rád, že se tato sportovní
a kulturně-společenská akce stala tradicí
a právem se řadí mezi prestižní akce
Zlínského kraje.

Sedmý ročník Memoriálu Františka
Strnada se uskuteční 2. srpna 2014,
na který si Vás dovoluji už nyní co
nejsrdečněji pozvat! Mgr. Aleš Ptáček, 

ředitel turnaje – hlavní pořadatel

Putovní pohár Memoriálu Františka Strnada se vrací z Valašských Klobouk zpět do Slavičína!
První srpnová sobota patřila v Lipině opět 

ojedinělé kulturně-společenské sportovní
akci, jakou se bezesporu stal Memoriál
Františka Strnada v malé kopané. V letošním
roce se hrál již šestý ročník a do místní části
Valašských Klobouk přilákal patnáct týmů
nejen z blízkého okolí, ale také ze Slovenské
republiky. Ve velmi kvalitním fotbalovém
klání si výhru do Slavičína odvezl Ptáček
team. Tento v dramatickém finálovém
souboji udolal slovenské Furmany z Lúk
pod Makytou. Duel o bronz pro sebe ur-
vala Poteč, která zdolala loňského fi nalistu,
domácí Kapličkáře. Nejlepším střelcem se
stal Tomáš Zoubek, nejlepším brankařem
Ondřej Fojtík, cenu pro nejstaršího hráče si
odnesl Josef Ďuriš a nejlepším hráčem tur-
naje byl vyhlášen Jiří Raška. Během turnaje

Pondělí 2. září – středa 25. září 2013:
Z Dílny inspirace – Výstava ručních prací
členek dílny v galerii knihovny

Co na výstavě uvidíte? Výrobky pletené
z papíru, drátkované drobnosti, ubrouskovou
techniku, patchwork, dekorace z korálků. Pro
veřejnost je otevřena v půjčovní době Městské
knihovny Slavičín.
Čtvrtek 5. září 2013, 15.00 hodin:
Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Předškoláčci v doprovodu rodičů nebo
prarodičů se po prázdninách opět mohou
setkat s oblíbenými příběhy z knihovničky
skřítka Nezbedníčka. Tentokrát skřítek děti
provede knížkou Poznáváme zvířátka a otes-
tuje jejich znalosti z říše přírody v soutěžích
a hrách. Na závěr je tradičně připravena
tvořivá dílnička.
Středa 18. září, 18.00 hodin: Regenerace
organismu přírodními prostředky – beseda
s léčitelem Stanislavem Zábojníkem

Známý bylinkář a léčitel seznámí veřejnost 
s osvědčenými léčebnými procedurami
určenými k harmonizaci těla i mysli – s aku-
presurou, bylinnými čaji a tinkturami a dalšími
recepty z oblasti alternativní medicíny.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny.
Vstup volný.
Pátek 20. září – sobota 21. září 2013, 15.30
hodin: POHÁDKIÁDA X. aneb Kouzla, čáry 
leccos změní – z Popelky je hradní paní!

Městská knihovna a Dům dětí a mládeže
ve Slavičíně opět ve společné režii připravili
již 10. jubilejní ročník dvoudenního kni-

hovnického happeningu, který je určený
dětem od 6 do 10 let.

A jaká překvapení letos mohou malí
návštěvníci této akce zažít? Kromě mnoha
akčních soutěží a her venku i pod střechou,
je připravena i humorná dramatizace známé
pohádky, průvod pohádkových postav
městem, diskotéka, hledání tajného kódu
a dobrodružná výprava do podzemí. Před
společným nocováním tentokrát v prostorách
knihovny se děti mohou těšit na příjemné
usínání s pohádkovými příběhy na dobrou
noc. Za příznivého počasí nebude chybět ani
táborák a opékání špekáčků. 

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězných
družstev pak proběhne v sobotu dopoledne,
přičemž pěkné ceny si z happeningu za účast 
v soutěžních kláních odnesou všichni aktéři.

Sraz účastníků je v 15.30 hodin v Městské
knihovně. Zajištěna bude večeře a snídaně
spolu s pitným režimem po celou dobu
akce. Účastnický poplatek činí 30 Kč. Je
potřebné přihlásit se předem osobně nebo
telefonicky v DDM (tel. 577 341 921) nebo
v knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení
obdržíte přesné instrukce a přihlášku na akci.

Kluci a děvčata, neváhejte a co nejdříve se
zapište na seznam „pohádkiádníků“, čeká Vás
víkend plný zábavy i dobrodružství!

Vážení čtenáři a návštěvníci, služby kni-
hovny jsou Vám v novém školním roce opět 
k dispozici v obvyklé půjčovní době:

Po: 7.30 – 12.00,  12.30 – 15.00
Út:  12.30 – 17.00
Čt: 7.30 – 12.00,  12.30 – 18.00
Pá:  12.30 – 16.00

Veřejný internet lze využít v uvedených 
provozních hodinách. 

Kontaktní údaje: tel: 577 341 481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Program MC Slavičín na září

 Čt 5. 9. 10.00 hod. (14.00 hod.) – Malý
šikula – zmrzlina
 Út 10. 9. 10.00 hod. – Čtenářem od ba-
tolete
 Čt 12. 9. 10.00 hod. – Hudební
miniškolička
 Út 17. 9. 10.00 hod. – Kuchtíkovy hrátky
 Čt 19. 9. 10.00 hod. (14.00 hod.) –
Tvořílek – zavařujeme
 Po 23. 9. 9.00 hod. – Podzimní bazárek
– přijďte si nakoupit či prodat dětské
oblečení – příjem oblečků 
 Út 24. 9. 9.00 hod. – Podzimní bazárek
– přijďte si nakoupit dětské oblečení
 St 25. 9. 9.00 hod. – Podzimní bazárek
– přijďte si nakoupit dětské oblečení
 Čt 26. 9. 9.00 hod. – Podzimní bazárek
– přijďte si nakoupit dětské oblečení
 Pá 27. 9. 9.00 hod. – Podzimní bazárek
– přijďte si nakoupit dětské oblečení

Připravujeme: neděle 6. 10. 2013 –
DRAKIÁDA

Více informací o každodenním pro-
gramu najdete na: http://mc.slavicin.org/

Facebook: Mateřské centrum Slavičín

MC Slavičín
P MC
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V Z P O M Í N Á M E

DDne 2. září 2013 
si připommeneme 2. smutnéé výročí 

úmrtí pana
Mojmííra BAČI ze Slaviičína.
S láskoou a úctou vzpommínají 

manžellka a dcery s rodiinami.

Dne 13. září 2013 vzpommeneme 
111. výročí úmrtí 

paníí Evy VOTÝPKOVVÉ, 
rozené Plíhalové. 

Za tichou vvzpomínku děkujjí manželll, 
děti, rodinna Plíhalova a Votýpkova. 

DDne 6. září 2013 
uplynee 20 let od úmrtí pana 

Jaroslava MALÍŘaroslava MALÍŘEE 
a 12. října 2013 

15 let od úmrtí panní 
Hedviky MALÍŘOVÉ ze Sllavičína. 

S láskou a úctou vzpommínají 
a všem, kdo vzpomenou s námi,

děkují synové Jarosllav 
a Jiří s rodinami. 

Dne 2. září 2013 uplyne 5.. smutné 
výročí, kdy nás navždy oopustil 

pan Milan HAVRLANNT. 
Kdo jste ho znali, věnujte mmu tichou 

vzpomínku s námii. 
Manželka a synové Milan a Tomáš 

s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem
za projevení soustrasti a kvvětinové 

dary při posledním rozlooučení 
s paní Vlastou ČECHOVVOU. 

Rodina Čechova. 

Dne 7. září 2013
uuuplyne 300 let od úmrtí 

pppaníí Marie MMATĚJÍČKOVÉ. 
Vzpomínnají manžel
a dcera s rodinou. 

DDne 28. čeervence 2013 
jsme  si pppřipomněli 20. výročí úmrtí

pana JJos fefa MA MATĚJTĚJÍČKÍČKÍČKAAA.
VVzpomíomíomínají otecc a sestra s rodinoinou.u. u

DneDneDne 7. 7. 7. zá zázáříří ří 2012013 u3 u3 uplyyyne nn
10 1010 smusmusmutnýtnýtnýchchch lletlet, c, co no no nás ás ás navnanavavždyždy 

opupp stistitil nl nl náš áš áš tattattatíneíneínek,k, manmananželželžel, d, dd, ědeědeě čekč  
a pa pa pradradradědeědečekčekček, 

panana  JinJinJindřiřiřich ch SMOSMOMOLEKLEKLEKK. 
Zaaa ticchou vzvzvzppompomínkínknku du du děkuěkuěkuě je je

mmanmanmanžžželkka Ludddmimilmila, a, synsynynovéovéové J Ji JiJindřnndřichi  
aa Ja Ja Jaroaroaromíírí  s rodddinnamimi, vnvn vnuk JarJarJa omíomírr 

s rodiodiodinou a prravnučka Eliškšška. a. 

Dne 13.. září 2013
vzpomeneme 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy oopustil náš milovaný 
syn, bratr, vnuk a strýc, 

pan Michal ŠOPÍK. 
ZZa tichou vzpommínku děkují rodiče, 

sestra Pettra s rodinou 
a ostatnní příbuzní.

Dne 1. září 2013
vzpomeneme 110. smutné výročí

úmrtí našší maminky, 
dcery  a sestry,

 paní Miroslavvy PAVLŮSKOVÉ
y y

, 
rozené Čuříkové. 

Za tichouu vzpomínku 
děkují syn s rodinou, 

rodiče a brratr s rodinou. 

DDne 31. srpna 2013 by se dožil 90 leet 
paann Viktor ŠVAJDA z Hrádku. 

Kdo jjsste ho znali, vzpomeňte s námmi. 
Syn a dcery s rodinami. 

DneDDn  6. září 2013 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí paní 

AnaAAnaastás zie CARBOLOVÉ z Nevšovéé 
a dne 3. prosince 2013 

by se dožila 90 let.
Stále vzpomínají manžel

a syn s rodinou. 

DDDěkuujjeme všem za účast, květinovéé 
ddary a vyjádření upřímné 

sousstrrasti při posledním rozloučení 
se zesnulým panem

Joosefeem ARGALÁŠEM z Rokytnicee. 
VVyjaaddřujeme také vděčnost Městské 

neemmocnici Slavičín za zvýšenou 
sstarroostlivost v poslední etapě jeho 

života. 
Rodina Argalášova. 

Dne 7. září 2013
vzzppomeneme 20. výročí úmrtí 

ppana Františka POLÁCHA
z Bohuslavic. 

ZZaa tichou vzpomínku děkuje 
mmannželka Ludmila, dcera Daniela 

s rodinou a syn Petr. 

Dne 16. září 2013 
vvzzpomeneme 2. výročí úmrtí 

pana Karla ZEMÁNKA
zee Slavičína. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.
SS lláskou vzpomíná manželka 

ZZdeňňkka, synové a dcery s rodinamii. 

12. září 20133 uplyne Dnne 1
ných let, kdy nás navždy 10 smuutn
panopusttil p Zdeněk STRUŠKA

ze Slavičínna. 
u a láskou vzzpomínají S úcctou
ka, děti, rodiiče a bratr. manžželk

září 2013 vzpomeneme Dne 20. 
é výročí, kdyy nás navždy 5. smuttné
il panopuusti Pavel MACKŮ

yy

ze Slavičínna. 
u vzpomínajíí manželka S láskkou
ynové s rodiinami.aa sy

září 2013 vzpomeneme Dne 15. 
tné výročí úmmrtí pana 5. smmut
arla SLÁMEEČKYKa

z Hrádku-Koleelače. H
S láskouu a úctou vzpommíná tatínek, 

mannželka a děti s rrodinami. 

Dne 11. září 2013 vzppomeneme 
6. smuttné výročí, kdyy nás navždy 
opustilla paní Jarmilaa DĚDKOVÁ. 

Za tichoou vzpomínku dděkují synové 
s rodinami. 

Dne 20. září 2013 se dožívá 
90 let paní Vlasta SILBRNÍKOVÁ

z Divnic. 
Do dalších let jí přejeme hlavně hodně

zdraví a nikdy neutuchající elán. 
Dcery a syn s rodinami.

Blahopřejeme
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Pozvánky, kalendáře
 1. 9. 14.00 MŠ Nevšová
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ
 2. 9. 17.00 Nadace Jana Pivečky
BESEDA - SÝRIE
 8. 9. 14.00 okolí Horákovy vily
JAK TO DĚLALI NAŠI STAŘÍČCI
 18. 9. 18.00 Městská knihovna
BESEDA S LÉČITELEM
 20. 9. 15.30 Městská knihovna
POHÁDKIÁDA X.

Připravujeme na říjen: 
 5. 10. POCHOD SLOVÁCKÝMI
VINOHRADY
 12. 10. PŘEDNÁŠKA M. CÍSAŘE – 
IRÁN
 22. – 23. 10. BAZÁREK
 26. 10. PŘEDNÁŠKA M. CÍSAŘE – 
INDIE A BANGLADÉŠ 

VÝSTAVY
 Městské infocentrum
TRADICE BÍLÝCH KARPAT
60. VÝROČÍ TURISTIKY 
NA SLAVIČÍNSKU
 Městská knihovna Slavičín 
Z DÍLNY INSPIRACE
 Galerie Jasmín
OBRAZY – V. MAHDAL

Český svaz žžen pořáddá

BBAZÁÁREK
22. – 23. 110. 2013. 

POZOR ZMĚĚNA! Každý, kdo má zájem 
prodávat, si mmusí vyzzvednoutt tiskopisy 

k prodeji nna Městsském infoocentru 
Slaviččín. 

Informace nna telefoonu 733 3366 584. 

Jednota Orel Slavičín pořádá 
v sobotu 7. září 2013

ve sportovní hale ve Slavičíně 

Turnaj v badmintonu 
pro muže i ženy.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: 
Petr.Blaha82@gmail.com nebo na tel.

775 900 204.

Bývalí mmládežnníci JZD VVlára 
připrravují poo 25 letecch

RETRRO ZZÁJEZZD
VYSOOKÉ TATTRY 

J

12. 9. – 15. 99. 2013 ((čtvrtek –– neděle)
Zájemci hlaste se naa tel.: 7366 46 792. 

Vlaadislav DDvorský, 
e-mail: miiladvorsska@seznnam.cz

Mistr F. Peňáz patří svým dílem a jeho zaměřením
mezi elitní umělce minulého století, jehož dílo je
ceněno u nás i v cizině. Prvních výstav se dočkal až
po roce 1989 (Galerie Zlín, Arcibiskupství Olomouc,
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě). Tematicky se věnoval moravsko-slovenskému
pomezí, tedy řadě dnešních mikroregionů, jako jsou
Luhačovské Zálesí, Východní Slovácko. Jeho památka
byla uctěna ke stému výročí narození v odborné
spolupráci s naším ATELIEREM žulovým památníkem
vybudovaným v obci Hřivínův Újezd, kde Mistr žil.
Vydali jsme menší publikaci s reprodukcemi některých
jeho děl a shrnujícími texty. Rozhodnutí vydat publikaci
v podobě monografi e s reprodukcemi jeho děl a s texty
českými i anglickými vzniklo na základě požadavků
galerií a odborníků. Námětově patří k tak významným
malířům jako byl Joža Úprka, Frant. Hlavica, Hanuš
Schweiger, Adolf Kašpar z mladších pak K. Hoff-
mann, Ilja Hartinger, E. Milén a celá skupina umělců

z Baťovy školy umění.
Rádi bychom Vás informovali o tom, že k letošním 

Vánocům 2013 chystáme reprezentační publikaci 
(pevná vazba, formát A5 zvětšený, křídový papír, 
cca 128 stran, cena cca 400 Kč) z výběru maleb 
a grafi k Františka Peňáze, jehož významné dílo je 
rozptýleno mezi sběrateli, institucemi a soukromníky. 
Na souboru reprodukcí Mistrových děl pracujeme již 
několik měsíců, postupně je fotografujeme. Většina 
děl se nachází v našem kraji, kromě těch, které jsou 
v majetku sběratelů a galerií. Budeme vděčni občanům, 
kteří některá z děl Františka Peňáze vlastní a umožní 
jejich fotografování v nakladatelství ATELIER IM 
Luhačovice (dle osobní dohody). Předem děkujeme.

ATELIER IM, nakladatelství, 
Dr. Irena Voštová & Arch. Miloš Bařinka, 

ul. Dr. Veselého 1066. box 31, 
763 26 Luhačovice

www.atelierim.cz

 SOBOTA 14. 9., 20.00 hodin – fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ
– ZÁŘÍ S AUDREY HEPBURN 1
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů:
Snídaně u Tiffanyho/Prázdniny v Římě. Na http://
dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit 
hlasování o výběru. 

Vstup zdarma.
 NEDĚLE 15. 9., 15.00 hodin – bijásek

LEGENDÁRNÍ PARTA
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem

na celém světě radost ze života, dá se dohromady
parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její
členové jsou skutečně legendární. Provázejí každého
z nás od dětství, ale nikoho asi ještě nenapadlo,
že by ti, kdo rozdávají dětem radost, taky uměli
rozdávat rány. Jejich neformálním šéfem je Santa,
jenž bohatýrským zjevem a chováním připomíná
ruského kozáka. K ruce má nejen skřítky, ale
i bandu sněžných mužů. Jeho křehkým protipólem
je pak Víla Zuběnka se svou armádou minivíl. Partu
pak doplňují Velikonoční zajíc, za jehož drsným
vzezřením se skrývá roztomilý zajda, a mlčenlivý
pohodář Sandman. Ti všichni zpříjemňují životy dětí,
ať už jim nosí dárky na Vánoce, vyměňují vypadlé

zuby za peníze, schovávají velikonoční kraslice nebo 
je každý večer uspávají a jako bonus dodávají hezké 
sny. Všudypřítomnou idylu ale kazí „Bubák“. Taková 
ta potvora, co se na beton schovává pod postelí nebo 
ve skříni a spícím dětem přináší jen noční můry. 
A tenhle Bubák se rozhodne škrtnout Velikonoce, 
Vánoce i kšeftování s mléčným chrupem. Legendární 
parťáci si záhy uvědomí, že na tohohle nepřítele sami 
nestačí a povolají do svých řad Jacka…

Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, 
USA, 2012, 90 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 NEDĚLE 15. 9., 20.00 hodin

BÍDNÍCI
Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh 

Jackman) propustí na podmínku, netuší, že za zády 
bude mít jako věčný stín posedlého inspektora 
Javerta (Russell Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj 
zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným
příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného 
propuštění záhy poruší. Jenže Valjeanovi se daří 
unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane 
se ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže 
ani tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. 
Po smrti tovární dělnice Fantine (Anne Hathaway), 
kterou si klade za vinu, se ujme její dcerky Cosette. 
Společně s ní pak před zákonem utíká do anony-

 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

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Mistr František Peňáz, akademický malíř a grafi k (1912 – 1996)
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Fotoateliér a Video Hödl
 průkazové foto na počkání
 ateliérové foto dětí, rodinné
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD 
 prodej fotoalbumů 
 fotovideo
 mnoho dalších služeb

Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Mgr. Marie ŤULPOVÁ
nabízí ve Slavičíně 

KURZY NĚMECKÉHO 
JAZYKA

- všechny úrovně pokročilosti
- německá konverzace

- příprava na státní a mezinárodní
zkoušky

Přihlášky a bližší informace
na tel. čísle: 605 706 344,

e-mail: marie.tulpova@centrum.cz

ZÁRUČNNÍ A PPOZÁRRUČNÍ 
SERVISS PLYYNOVÝÝCH 

KOTTLŮ
Servis plynnových zzařízení 
Záruční serrvis kotllů
Pozáruční sservis kootlů 
Roční konttroly kottlů
ŠIMČÍK Zbynněk
Tel.: 777 993 8883

GALLANTTERRIIE, 
KREJJČOOVSTTVÍ 

,,

JANAA VÁÁŇOOVÁ 
JJ

oznamuje vššem zákkazníkůmm změnu 
adrresy provvozovny.

Od 1. září 20113 mě naajdete ve Slavičíně, 
na Horrním nááměstí 8199 –

prodeejna VS computeer. 

Tel. ččíslo: 723 477 6811. 
Těším sse na Vaaši návštěěvu! 

SLAVVIČČÁNEEK 
KALLENNDÁÁŘ 

20114
Kalendář dětského follklórního 

souboru Slavvičánekk – geneerace dětí 
narozených v letech 22001 – 20006.

Tento kaleendář jee možnoo zakoupit 
v Městském infocenntru Slavičín, cena 
175 Kč.

SADBOVÝÝ ČESNNEK 
ČESKÝ PAALIČÁÁK
Substráty, barrevné deekorační kůry
Hnojiva, obilí,, ječmenn, šroty a ostatní

Zahrádkářské a chovatelské 
potřeby Vincour, s. r. o. Slavičín
Vše pro psy, kkočky, hhlodavce, ptactvo
Široký výběr ppamlskůů a doplňňků. 
Oblečky, pelíššky 
obojky, kočkoolity, pelletky a kkrmivo pro 
hlodavce.
Kompletní péčče o srstt a chrup.

Prodejna vedlle Baru u Fontánny
Tel.: 777 341 6654

Firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín 
hledá
Asistent (-ka) nákupu

Požadujeme:
 anglický jazyk slovem i písmem (denní 
komunikace)
 italský nebo polský jazyk výhodou
 zkušenosti v logistice a nákupu
 fl exibilita a nasazení
 nástup dle dohody

Náplň práce:
komunikace s dodavateli
tvorba a řízení nákupních objednávek
 zodpovědnost za logistiku a nákup
 řešení reklamací, cenových poptávek aj.

Grafi k (-čka) a webdesigner (-ka)
Požadujeme:
 grafi cké cítění
 samostatnost, kreativita a vysoká počítačová 
gramotnost
 znalost programů Corel nebo Adobe 
a základní znalost síťového prostředí
 znalost redakčních systémů Umbraco nebo 
Drupal včetně SEO výhodou
možnost plného nebo částečného úvazku, 
vhodné i pro studenty

Náplň práce:
tvorba fi remních dokumentů
správa fi remních webů
Zájemci zasílejte životopis na bonko@hopa.cz.

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střech

letech relativního klidu čeká kromě Javerta i další
nebezpečí – ulice bobtnající revolucí… 

Režie: Tom Hooper
Předloha: Victor Hugo (kniha)
Scénář: William Nicholson, Alain Boublil,

Claude-Michel Schönberg
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Ha-

thaway, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter, aj.
Muzikál/Drama/Romantický, Velká Británie,

2012, 157 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 ČTVRTEK 19. 9., 9.00 hodin – fi lm a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti Mateřských škol Slavičín.

 SOBOTA 28. 9., 20.00 hodin – fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ
– ZÁŘÍ S AUDREY HEPBURN 2
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová

projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů:
Šaráda/Čekej do tmy. Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/se můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.
 NEDĚLE 29. 9., 15.00 hodin – bijásek

NORMAN A DUCHOVÉ
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho

přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se
jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na horo-
rech a rád si povídá s mrtvou babičkou. Norman
má totiž jednu zvláštní schopnost, řekněme šestý
smysl. Vidí duchy a umí se s nimi na lecčems
dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci
může náramně hodit. Než se ale Norman postaví
do čela místního odboje proti živým mrtvým, bude
muset leccos skousnout, což se stává většině dětí
s nálepkou podivína s mimořádnými schopnostmi.
Normanův život nabere zcela netušený směr,
když mu podivínský strýc prozradí, že městečko
co nevidět stihne pradávná kletba a že právě on
ji může díky svým záhrobním komunikačním
schopnostem zastavit. Než se Norman rozhodne,
jestli se chce nebo nechce stát hrdinou, začnou
mrtví vylézat z hrobů a děsit vše živé. V tu chvíli
se v Normanově hlavě vylíhne nápad…

Animovaný/Fantasy/Dobrodružný/Horor/
Komedie/Rodinný, USA, 2012, 93 minut. Vstupné
30 + 1 Kč.
 NEDĚLE 29. 9., 20.00 hodin – fi lmový klub

TANGO LIBRE
Tango není jen tanec. Tango je emoce, která

vás pohltí.

Jean-Christophe (François Damiens) je 
rozpačitý, trochu nešťastný a velmi osamělý 
vězeňský dozorce a člověk bez historie i bez 
vyhlídek do budoucnosti. Jeho jedinou radostí je 
účast na tanečním kurzu argentinského tanga, 
na který chodívá jednou do týdne. Jednoho dne 
pozná nováčka kurzu – Alice (Anne Paulicevich). 
Setkají se i mimo hodiny tanga, když Alice navštíví 
svého manžela ve vězení, kde Jean-Christophe 
pracuje. JC je nepozorovaně vtažen do jejího 
složitého romantického života a nakonec pod 
vlivem nového citu porušuje všechny zásady a ne-
psaná pravidla, kterými se doposud v životě řídi.

Snímek belgického režiséra Frédérica Fon-
teyna (Pornografi cký vztah, Gillesova žena) odráží 
dusnou atmosféru vězení a v rytmu tanga mapuje 
složitou síť mezilidských vztahů.

Režie: Frédéric Fonteyne
Scénář: Anne Paulicevich
Hrají: François Damiens, Sergi López, Anne 

Paulicevich, David Murgia
Drama – Francie/Belgie/Lucembursko, 2012, 98 

minut. Do 12 let nevhodný. Vstupné: členové FK 20 
+ 1 Kč, ostatní 90 + 1 Kč.

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/
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KURZY AANGLIIČTINYY – Mgr. Markéta Bačová
Ve školním rooce 20133/2014 see budou opět konat kurzy angličtiny 

ve všechh úrovních,, podle počtu zájemců.
Kurzy se buddou konatt na Doměě dětí a mládeže (DDM) ve Slavičíně 

v odpooledních aa večerních hodinách.
Začáteek kurzů zzáří/říjen 2013, ukončení červen 2014.

KKontakt na lektorku:
E-maill: marketa..bacova@centrum.cz
Mobil: 606 6277 263, 737 176 989

Placená inzerce

MORAVVSKÁ VINOOTÉKA
Vladdimír BBystřickýý
Nabízímme 9 druhů sudového vínna, 

velkký výběr láhvvového vína, 
víno z černého rybbízu a višňovéé. 

Dárkové předměty.

Najdete nás nad prrodejnou Albbert, vchod odd sídliště Malé 
PPole – vedle pivnice. 

Otvírací doba: 
PPo – Pá 15.000 – 20.30, 

So 8.30 – 11.00, 15.00 – 20.30 
! Od září BUURČÁK ! 

Tím nejpřirozenějšímm nápojem, kkterý odpovídáá potřebám našeho 
organismu a nezatěžuje trávení, je čistá voda. Ve Zlínském kraji je 
voda dodávaná veřejnýými vodovodyy velmi dobré kkvality. Protože je 
v neustálém pohybu, prroudí v chladdu a temnu voddovodního potrubí 
a je průběžně odpoušštěna, můžemme se tedy sppolehnout na její 
„čerstvost“. Voda z veřřejných vodoovodů podléháá přísné kontrole 
jakosti zajišťované proovozovatelemm veřejného zzásobování podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sbb., v platnémm znění, kterou se stanoví hygien-
ické požadavky na pitnnou a teplou vvodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody a je rovněžž pod dozorrem orgánu occhrany veřejného
zdraví tj. místně přísluušné hygieniccké stanice. U vody z kohoutku
je kontrolován celý prooces výroby a distribuce ppitné vody, včetně 
kontroly přímo na kohooutku u spotřřebitelů. Kohouutková na Zlínsku 
teče z úpraven vody Kleččůvka a Tlummačov. Ročně see vypijí a spotřebují 
miliony kubíků vody, ktteré pocházeejí ze dvou hlavvních zdrojů. Voda 
pro východní část Zlínaa, okolí Vizovvic, Slušovic, Koostelce a Fryštáku
se čerpá z přehradní náddrže Slušovicce a prochází nááslednou úpravou 
v úpravně vody v Klečůůvce. Pro zápaadní část Zlínaa a okolí Otrokovic 
a Napajedel se jímá poddzemní vodaa ze studní a hyydrogeologických 
vrtů v oblasti dvou územmí: Tlumačovsský les a Kvasice-Štěrkoviště. Tato 
voda zase prochází úprravnou vodyy v Tlumačově.. Celému systému 
zásobování vodou na Zllínsku se říkáá Skupinový voodovod Zlín. Pitná 
voda do oblasti Valašskkých Kloboukk, Slavičína a jjejich okolí a části 
Luhačovic je odebíránaa z přehradní nnádrže Stanovnnice a upravována 
v úpravně vody Karolinnka. Dalšími úúpravnami v systému zásobování 
pitnou vodou jsou úpraavna Ludkoviice se stejnojmmennou přehradní 
nádrží, která dodává voodu pro část LLuhačovic a dálle pro obce v okolí 
Ludkovic, a úpravna voody Štítná naad Vláří, kteráá zásobuje Štítnou
a Brumov-Bylnici.

MOORAVSKÁ VOODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668, www.smv.cz

Zavedená obchodní fi rma přijme spolupracovníky do nově 
vznikající pobočky ve Slavičíně.

Na pozici: admin. činnost a vedení kanceláře
Nabízíme: Práci ve stabilní a rostoucí fi rmě

Možnost rekvalifi kace. 
Tel.: 774 341 242

Odkud teče naše „kohoutková“? 
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bylo víc než přející, ale zejména pak městu 
Slavičín, kdy z poskytnutého grantu bylo 
možné přispět na nákup zmíněné tram-
políny. Jakub a Josef Zvoníčkovi
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Sportovní den v Divnicích

V sobotu 13. 7. 2013 se uskutečnil
jubilejní desátý ročník Memoriálu Jožky
Hrnčiříka, který proběhl v zámeckém parku
ve Slavičíně. Tradičně se nesl v duchu motta:
„My, co nezapomínáme, jsme Vás pozvali,
aby jste vzpomněli...“. Sportovního klání
se zúčastnilo dvanáct tříčlenných družstev,
které spolu změřily síly jak v nohejbalu, tak
v kuželkách.

Pohodu, ve které se nesla celá akce, umoc-
nilo krásné slunečné počasí a bylo se také

na co dívat. V nohejbalovém turnaji zvítězilo 
mužstvo z Bylnice, které v bratrovražed-
ném fi nálovém boji nakonec udolalo tým 
s názvem Brumov. Ze třetího místa se 
radovali domácí SKP Slavičín. V kuželkách 
dominovali Sůsedi, na druhém místě 
skončil Kartáč team a pohár za třetí místo 
získali mladí Zajaci.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu Slavičín, které zajistilo mobilní 
„párty stan“ a trofeje pro vítěze, oddí-

lu volejbal istů za zapůjčení kurtů,
Kuželkářskému klubu Slavičín za vytvoření
zázemí na kuželně a Anně Poláškové,
provozovatelce restaurace Zámek, za láhve
sektu, které dodala vítězům. V neposlední
řadě patří velký dík panu Mgr. Aleši Ptáčko-
vi, který celou akci opět profesionálně
ozvučil a moderoval.

Desátý ročník memoriálu je již mi-
nulostí, v červenci 2014 se budeme těšit 
na setkání s Vámi na jedenáctém ročníku
této již tradiční akce ve Slavičíně.

Za organizátory memoriálu 
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

V sobotu dne 3. 8. 2013 se uskutečnil
v Divnicích na víceúčelovém hřišti a jeho
okolí sportovně dětský den. Program akce
začal v dopoledních hodinách nohejba-
lovým turnajem. Toho se zúčastnilo devět 
týmů rozdělených do dvou skupin. Z těchto
dvou skupin poté postupovali všichni
do vyřazovacích bojů. Vítězství nejmladšího
a narychlo poskládaného týmu bylo pro
mnohé překvapením a odměna v podobě
dortu ve tvaru nohejbalového míče, při
jehož výrobě prokázala svůj cukrářský um
paní Bartošíková, byla právem zasloužená.
Turnaj byl pestře obsazený a kromě
domácích dorazili i hráči z Hrádku, Vla-
chovic, ze Štítné a Slavičína. Ve večerních
hodinách následovalo hraní badmintonu.
Sportovní den doprovázely pestré akti-
vity pro děti, které byly za svoji snahu
odměňovány sladkostmi. Děti si mohly
například zastřílet ze vzduchových pušek,
skákat přes švihadlo nebo si užít spoustu
legrace na největším lákadle, kterým byla
nově pořízená skákací trampolína. Došlo

také na předvedení hasičské techniky, která
se ukázala v parném dni velmi praktickou.
Za úspěšnou a pohodovou akci vděčíme
všem, kteří se na akci podíleli, počasí, které

Desátý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka


