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 papír a nápojové kartony – 12. 11.
 plasty – 26. 11.

Svoz tříděného odpadu

V letošní roce poprvé se rozhodli Zlínský
kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně ocenit práci veřejných knihoven
ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji
veřejných knihovnických služeb a jejich
mimořádné počiny. Titulem „Knihovna roku
2013 Zlínského kraje“ se tak mohou honosit 
první dvě městské a dvě obecní knihovny.
S radostí můžeme konstatovat, že mezi dvě
městské knihovny, které byly takto oceněny,
patří Městská knihovna Slavičín.

Ze statistických údajů, které byly hod-
noceny, si každý sám může udělat obrázek
o činnosti knihovny – posuďte sami: knihovna
měla v roce 2012 celkem 1 610 čtenářů (z toho
552 dětských), kteří si mohli vybrat ze 36 286

knižních titulů. Celkový počet návštěvníků
pak dosáhl počtu 25 686, všichni návštěvníci
knihovny se mohli účastnit 201 akcí atd.

K rozvoji knihovny jistě přispělo krásné
prostředí Horákovy vily a nové vybavení,
které mohlo být pořízeno díky evropským
dotacím. Největší zásluhu na ocenění však
mají, a naše díky patří, zejména pracovnicím
městské knihovny, které všichni jistě dobře
znáte – vedoucí knihovny Mgr. Gabriela
Klabačková a knihovnice Věra Urbanová
a Barbora Kozubíková. Součástí ocenění
a titulu „Knihovna roku 2013 Zlínského kraje“
je také fi nanční dar Zlínského kraje ve výši
10 tis. Kč, který bude sloužit na další rozšíření
knihovního fondu.

Jsme rádi, že finanční prostředky,
vynaložené na rekonstrukci Horákovy vily
se zúročují. Připomeňme, že kromě kni-
hovny jsou ve vile také galerie a víceúčelové
prostory, které slouží mnoha spolkům
a sdružením k jejich činnosti a také pro
pořádání akcí pro děti a mládež. Nám ne-
zbývá než městské knihovně pogratulovat 
a celé Horákově vile popřát mnoho spoko-
jených uživatelů.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Městské knihovně se dostalo významného ocenění

Jak jsmme infoormovaali v říjnovéémmm čísle 
Slavičínskkého zppravoddaje, byla pláánnnována 
na měsíc řříjen 22013 úpplná uzavírrkka části 
ulice Osvoobozenní z důvvodu rekonnsstrukce 
vodovodu. Spoluu s inveestorem (Voodddovody 
a kanalizacce Zlínn, a. s.) jssme věřili, žžee rekon-
strukce buude v ddaném ttermínu proovvvedena 
a proto jsmme aviizovali uzavírku uuliicce. 

Plány se nicmméně mmění a rekonnsstrukce 
vodovoduu je ppřesunuuta na jarro 2014. 
Důvodem je doppravní ssituace v okkooolí, kdy 
Ředitelství silnicc Zlínského kraje pprovádí 
opravu moostu vv Polichhně a rekonnssstrukci 
komunikaace ve ŠŠtítné. Dopravní uuzzaavírky, 
které jsouu spojjeny s těmito sttavvvbami, 
způsobují probléém při stanovení oobbbjízdné 
trasy pro voziddla nadd 3,5t proo ppřípad 
vyloučení této doopravyy z ulice Osvvobbození 
ve Slavičínně. Jeddnodušee řečeno – nnááákladní 
vozy a kamionyy by neeměly kudy jezdit. 
Investor nám proto sdělil, že ssstavbu 
překládá nna jaroo 2014 s předpokklááádanou 
realizací bbřezenn – dubeen. Již nyní pprrobíhá 
koordinace mezi vodaři a silničáři, ppprotože 
následně vv obdobbí květeen – říjen 2001114 bude 
opět velkáá částeečná uzavírka naa kkkrajské 
komunikaaci, tenntokrátt v úseku Jeessttřabí – 
Rokytnice.

Omlouvváme se všeem, kterýmm mohlo 
naše avízzo přředpokkládané uzaavírky 
způsobit nějakké kommplikace. PPPokud 
by to byloo obrááceně, tedy že byy uul. Os-
vobození bbyla uuzavřenna bez předdchhhozího 
upozorněnní, pakk by komplikace bbyyly jistě 
větší. Děkuujemee za pocchopení.

IIng. Jaaroslavv Končický, stttarosta

2. kolo elektronických aukcí na dodávku elektřiny a plynu pro domácnosti
V srpnu proběhly historicky první elek-

tronické aukce na výběr nejvýhodnějšího do-
davatele elektrické energie a zemního plynu
pro domácnosti občanů města Slavičína.
Aukci zrealizovala odborná fi rma B4F Czech
Republic, s r. o., a do aukce se zapojilo téměř
200 domácností.

Občané Slavičína tak měli možnost zapo-
jit se do společného nákupu energií, který jim
umožnil snížit náklady jejich domácností.
Podstatou e-aukce bylo dát dohromady co
největší počet domácností a vytvořit tak pro
dodavatele „zajímavý“ objem energií, o který
pak mezi sebou energetické společnosti
soutěží. Cílem je dosažení nejnižších cen
energií v daném čase a místě na trhu.

V realizované aukci na dodavatele
elektrické energie bylo občanům celkem
ušetřeno průměrně 28 % ze silové části
energie. Nezanedbatelná úspora vznikla
také na stálé měsíční platbě, průměrně
500 Kč ročně. Podobně v e-aukci na doda-
vatele zemního plynu byla dosažena úspora
téměř 31 %. Navíc vítězný dodavatel na rozdíl
od dodavatelů dosavadních neúčtuje žádný

tzv. stálý měsíční plat, který se do této doby
pohyboval v průměrné výši cca 2 500 Kč
na jednu domácnost, za období dvou let 
trvání smlouvy. 

V návaznosti na pozitivní výsledky elek-
tronické aukce a spokojenosti samotných
občanů s dosaženými úsporami, jsme se
rozhodli uspořádat „2. kolo“ sběru podkladů
pro další aukci pro ty občany našeho města,
kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli první
aukce zúčastnit.

Chtějí-li se tedy i další občané do aukce
zapojit, je třeba, aby stejně jako v 1. kole
vyplnili s pořadatelskou fi rmou nezávazný
poptávkový formulář. K tomu je zapotřebí,
aby si s sebou přinesli kopii posledního
ročního vyúčtování a kopii smlouvy se
stávajícím dodavatelem (el. energie i zem-
ního plynu). Nic víc není třeba. Pak už jen
čekat na výsledky aukce. Konečné rozhod-
nutí (změnu dodavatele) mohou občané
učinit až po samotné elektronické aukci
a oznámení vysoutěžených cen a úspor.
Připomínám, že e-aukce je nezávazná
a občany nic nestojí. Veškeré dotazy

občanům zodpoví komunikátoři, kteří budou 
zajišťovat sběr podkladů od občanů, a to 
na obvyklém kontaktním místě – v zasedací 
místnosti městského úřadu ve 3. podlaží 
a to v následujících termínech:

Pondělí: 11. 11., 18. 11. – vždy od 14.00 
do 18.00 hodin

Středa: 13. 11., 20. 11. – vždy od 14.00 
do 18.00 hodin

Sobota: 23. 11. od 9.00 do 12.00 hodin
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Rekonstrukce
vodovodu odložena

Foto: Zuzana Vrtalová
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V rozpočtu města jsou vyčleněny 
finanční prostředky na dětské hřiště
na Vláře a hřiště dosud nestojí. To se bude
stavět v zimě?

V zimě se stavět nebude, protože se letos
bohužel stavět nebude vůbec. Důvod je pořád
stejný a je jím vlastnictví pozemku. Pozemek
je majetkem státu a dosud se jej nepodařilo
získat do vlastnictví města. A již dříve jsme
uváděli, že pokud není pozemek majetkem
města, nemůžeme do něj investovat. Podobná
situace je s pozemkem pod koupalištěm, který
je také státní a dlouhá léta tak není možno
zahájit opravy.

Mohli bychom predikovat, kdy se pozemek
na dětské hřiště na Vláře stane majetkem
města, ale raději sdělíme, až tomu tak bude.
Počítáme s tím, že fi nanční prostředky, které
byly na stavbu hřiště alokovány v rozpočtu
města na letošní rok, budou připraveny také
v rozpočtu města na rok 2014. V příštím roce
by také měla probíhat revitalizace části čtvrti
Vlára, mj. také v okolí mateřské školky, takže
v případě získání pozemku (snad už) by hřiště
mohlo být stavěno souběžně s prováděnou
revitalizací.

V Hrádku na křižovatce u obecního
domu a hasičárny nejsou neustále dořešeny 
přechody pro chodce. Kdy bude nějaké
řešení?

Máte pravdu, konečné řešení dosud
není. Variant již bylo dost, ale realizace
žádná. Poslední variantou je komplexní
řešení křižovatky a její přeměna v okružní
křižovatku, v rámci které by byly vyřešeny
i přechody pro chodce. Tato varianta byla
zpracována na základě požadavku Osad-
ního výboru Hrádek a v současné době je
projednávána se správcem komunikace –
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK).
Pokud bude vše odsouhlaseno, můžeme
pokračovat projektovou dokumentací,
stavebním řízením a zejména zajišťováním
fi nančních prostředků. Z větší části by
stavbu muselo platit právě ŘSZK, nutná bude
tedy i dohoda se Zlínským krajem ohledně
fi nancování.

To jsme ale daleko, v současné době
probíhá výše popsaná přípravná fáze.
Takže ani není zřejmé, zda a případně kdy
výstavba proběhne. Daleko blíže (jaro 2014)
je výstavba okružní křižovatky u luhačovské
přehrady. V letošním roce byly ŘSZK za-
hájeny práce na projektu, jehož součástí je
již provedená oprava cesty z této křižovatky
směrem na Luhačovice a v příštím roce
bude položena na tento úsek fi nální vrstva
a do 30. 6. 2014 má být realizována okružní
křižovatka. Na to se určitě těšíme všichni,
protože jde o velmi nebezpečnou křižovatku
a mnohdy jet ve směru Slavičín – Luhačovice
je spíše hra vabank, než bezpečná jízda.

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

Ptají se lidé… Výběrová řízení na pronájem bytů

Město Slavičín zveřejňuje záměr 
na pronájem nemovitého majet ku: 
pronájem budovy č. p. 51 v k. ú. Slavičín – 
hotel Slavičan. 

Budova o celkem 4 podlažích, celková 
kapacita max. 66 lůžek v 22 pokojích, 
v přízemí budovy recepce s administra-
tivním zázemím, v přízemí a částečně 
v suterénu komerční prostory využívané 
jako kanceláře či obchodní místa. Budova 
panelová, s plochou střechou, s osobním 
výtahem.
Umístění v širším centru města.

Kolaudace 1981. Stav budovy původní, 
provedena oprava střechy, úpravy v suteré-
nu.

Nabídky je možné podat do 15. 11. 2013 
na adresu: 
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 
Slavičín.
Více informací na 
www.mesto-slavicin.cz,
nebo u Ing. Slámečkové, MěÚ Slavičín, 
telefon: 577 004 830, 
e-mail: majetek@mesto-slavicin.cz. 

Výýběrrové říízzzení na proonájjem byytuu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 
č. 5 v domě č. p. 390 ve Slavičíně, na ulici
K Hájenkám. 
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně,
předsíně,  koupelny, WC a sklepa
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepa je 33,64 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 735 Kč
pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné
vždy od 1. 3. každého roku maximálně o 5 %
ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ 
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)
způsob vytápění – z CZT kotelny K 3 Malé
Pole,  prostřednictvím domovní předávací
stanice umístěné v domě č. p. 390 
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 služby
spojené s bydlením a nebude porušovat 
podmínky smlouvy a příslušná ustanovení
obč. zákona

Výýběrrové říízzzení na proonájjem byytuu 1 + 0

Město Slavičín nabízí do pronájmu
bezbariérový byt č. 12 v domě č. p. 836
ve Slavičíně, na ulici Středová.
byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny, WC, sklepní kóje a balkónu
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 54,23 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 660 Kč

pronajímatel je oprávněn zvýšit nájemné 
vždy od 1. 7. každého roku maximálně o 20 %
ročně a míru infl ace stanovenou ČSÚ 
nájemné je uvedeno bez záloh na služby 
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…) 
způsob vytápění – z domovní kotelny
Podmínky uzavření nájemní smlouvy: 
nájemní smlouva na byt bude uzavřena 
na dobu určitou jednoho roku, poté může
být prodloužena

Podmínky podání žádostí
žádost o nájem bytu může podat zletilý 
občan ČR způsobilý k právním úkonům 
a nemající vůči městu Slavičín, jím zřízeným 
organizacím a obchodním společnostem 
založených městem, žádné závazky 
Povinný obsah nabídek (přihlášek):
jméno, příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, adresa pro doručování, 
telefon, popř. e-mail žadatele, žadatel(ka) 
ženatý(vdaná) uvede do přihlášky rovněž 
údaje druhého manžela a počet dětí 
typ dosud užívaného bytu (podnájem,
u rodičů, atd.) 
uvedení počtu osob, které se nastěhují 
do nového bytu
zdůvodnění žádosti
Nabídky budou přijímány do 13. 11. 2013
osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o.
Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín
Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při 
výběru nabídky upřednostnit žadatele, který 
má trvalé bydliště na území města Slavičín. 
Podrobnější informace je možno získat pří-
mo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo na tel.: 
577 341 041.

Záměr na pronájem nemovitého majetku 
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Záslužnou činnost hasičů i letos podpořil Zlínský kraj 

Případ týrání psů ve Slavičíně

V roce 2013 Zlínský kraj poskytl městu
Slavičín ze svého rozpočtu účelovou
neinvestiční dotaci na zabezpečení organi-
zační, technické a odborné akceschop-
nosti JSDH Slavičín kategorie JPO II ve výši
121 000 Kč. Oproti loňskému roku byla částka
navýšena o 21 000 Kč. Dotace bude použita
na částečné pokrytí výdajů na odměny
z dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr pro členy jednotky, vykonávající
službu v operačním řízení jednotky.

Městská policie Slavičín přijala v měsíci
září tohoto roku oznámení na možné týrání
psů v průmyslové zóně ve Slavičíně. Jednalo
se o štěňata, která jejich majitel choval
v nevhodných podmínkách a nezajistil
dostatečné krmení. Protože město Slavičín
nemá ve věci týrání zvířat žádné přímé
kompetence, informovala městská policie
neprodleně příslušné orgány a to Krajskou
veterinární správu ve Zlíně (KVS), odbor

Kraj poskytl také částku 37 tisíc Kč, a to
na odbornou přípravu velitelů a strojníků
jednotek SDH a jiné kurzy k získání
a prohlubování odborných znalostí členů
jednotek, na výdaje vzniklé za uskutečněný
zásah JSDH mimo územní obvod jednotky
a na výdaje na věcné vybavení neinvestiční
povahy, opravy revize, technické prohlídky
apod. 

Další dotace v celkové výši 166 700 Kč
byla účelově poskytnuta na pokrytí ušlých

životního prostředí MěÚ Luhačovice (obec
s rozšířenou působností) a obvodní oddělení
Policie České republiky ve Slavičíně.

Všechny příslušné orgány se začaly tímto
případem zabývat a prováděly opakovaná
šetření ve věci prověření možného týrání
štěňat. Následně bylo zjištěno porušení
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Štěňata byla opakovaně týrána chovem
v nevhodných podmínkách a byla omezována

příjmů členů jednotek, opravy poškozené 
techniky, opravy nebo nákup nezbytných 
prostředků jednotek a náhrady za péči 
o členy jednotek při zásahu. Tyto fi nan-
ční prostředky byly poskytnuty v sou-
vislosti s pomocí JSDH Slavičín a JSDH 
Divnice při záplavách v obci Komňa 
v červnu letošního roku. Pro Slavičín 
kraj určil částku 141 700 Kč, pro Divnice 
25 000 Kč.  Mgr. Iva Florešová, 

vedoucí odboru správního

na výživě. Na základě této skutečnosti roz-
hodly příslušné orgány, tedy KVS a MěÚ 
Luhačovice, o odebrání týraných štěňat 
s následným umístěním do náhradní péče. 
Proti majiteli týraných štěňat bude vedeno 
správní řízení.

Chceme touto cestou poděkovat všem 
občanům, kteří nebyli lhostejní, na problém
upozornili, byli nápomocni při jeho šetření 
a medializaci. Tito občané si nepřáli být 
jmenováni a my jejich přání samozřejmě 
respektujeme. Bohuslav Pjajko, 

velitel Městské policie Slavičín

Úderem posledního dne měsíce září jsme
kompletně ukončili, včetně generálního
úklidu, přístavbu ke stávající budově našeho
zařízení. Projekt „Pomoc už je na cestě“ uspěl
díky Místní akční skupině Luhačovského
Zálesí a určitě by nebylo možné jej zrealizovat 
bez podpory a spoluúčasti města Slavičín,
kterému tímto patří velké poděkování.
Naše prostory se zvětšily o jednu místnost,
byly vyměněny dveře i okna, všechny míst-
nosti byly nově vymalovány a na závěr byla
dodělána fasáda. Zařízení dostalo novou
podobu a jak hodnotí naši návštěvníci „velmi
pěknou“. Celkově máme radost za to, že se
podmínky pro poskytované služby dětem a do-
spívajícím od 7 do 15 let vylepšily a zkvalitnily.

Pro pracovnice to samozřejmě znamenalo

ztížení pracovních podmínek. Díky pochopení
vedoucí městské knihovny paní Gabriele
Klabačkové jsme měli možnost využít na tuto
dobu prostory Horákovy vily. Ofi ciálně jsme
nakonec termín otevření museli posunout 
na 1. října a s ním tedy i původně plánované
zářijové aktivity v odpoledních hodinách.
Celkem brzy se nám ale podařilo vše dostat 
do normálních kolejí. 

V současné době běží v plném proudu
programy specifi cké primární prevence pro
školy. Za krátkou 2 měsíční dobu od zahájení
školního roku jsme zrealizovali tyto programy
na ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole, ZŠ Nedašov,
ZŠ+PŠ Vizovice, ZŠ+PŠ Smolina a Návojná,
ZŠ Lačnov, ZŠ Vlachovice, ZŠ Slopné a ZŠ
Sehradice. Celkem můžeme hovořit o 64
programech pro více než 500 účastníků.

Máme za sebou podzimní prázdniny,
v plánu byla z 29. na 30. října „Noc
v klubu“ s pokračováním ve středu „Dnem
plným her“. V odpoledních hodinách mají
návštěvníci možnost navštívit klub a nově
se také zapojit do celoroční hry s názvem
„Lexikon chytré mládeže“. Obsahem jsou
aktivity preventivně cílené na předcházení
problémů rizikového chování. Každý měsíc
má svůj tematicky zaměřený „Lexikon“.
Celoroční hra je pojata soutěžní formou.
Účastníci jsou motivováni učit se vlastní
zodpovědnosti, schopnosti prosadit se
v kolektivu vrstevníků. Dílčí úkoly pomohou
k upevnění zdravého sebevědomí, vlastních
názorů a osvojení praktických informací.
Máme za sebou „Lexikon října“ pod náz-
vem „Virtuální svět“ a aktivity v něm byly
zaměřené na internet a počítačové hry. Čeká

Poradenské centrum R-EGO
nás „Lexikon listopadu“ pod názvem „Jak 
vhodně komunikovat“ a aktivity v něm budou 
zaměřené na chyby, asertivitu, sebevědomí, 
konfl ikty apod... 

V předstihu také informujeme o vánočním 
bazárku, který plánujeme na 6. prosin-
ce od 9.00 do 17.00 hodin (informace 
na přiloženém letáčku).

Přejeme všem čtenářům pěkné podzimní 
dny. Dana Kozubíková

V měsíci říjnu zahájily svoji činnost 
zájmové kroužky DDM na elokovaných 
pracovištích (Nevšová, hasičská zbrojnice 
Slavičín, ZŠ Vlára Slavičín, sportovní 
hala Slavičín, Sokolovna Slavičín, Charita 
sv. Vojtěcha Slavičín, Nadace J. Pivečky 
Slavičín). Zbývající zájmové kroužky za-
hájí svoji činnost v hlavní budově DDM 
k 1. 11. 2013.

Přestože v měsíci říjnu vrcholila rekon-
st rukce DDM, která obnášela velké, 
mimořádné množství práce, máme za se-
bou v říjnu tyto aktivity: zájezd do Galaxie 
Zlín, zájezd do Zlatého jablka Zlín na fi lm 
ve 3D Šmoulové 2, podíl na akci Lampi-
onový průvod ve spolupráci se ZŠ Malé 
Pole, vyhlášení soutěže “O nejkrásnějšího 
dýňáka“, O nejkrásnější přírodninu – vy-
hodnocení na akci „Halloweenské párty“, 
přípravu na akci “Závodí celá rodina“ a zpra-
cování grantů vyhlášených městem Slavičín.

Moc a moc se těšíme na své klienty v pro 
ně zrekonstruovaném domečku.

Pedagogické pracovnice  DDM

Zprávy z Domu dětí 
a mládeže ve Slavičíně
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Základní škola Slavičín-Vlára
Škkola očimaa rodičů

V závěru školního roku 2012/2013 jsme
realizovali dotazníkové šetření, kterým jsme
oslovili 389 rodičů našich žáků, abychom
zjistili jejich názor na kvalitu vzdělávání,
chod školy, její vybavení atd. V dotazníku
měli možnost posoudit pět oblastí: vzdělávací
program školy, podmínky ke vzdělávání,
průběh vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků
a spolupráci s rodiči. Zpět jsme obdrželi 303
dotazníků, návratnost tedy byla 78 %. 

Z výsledků šetření vyplývá, že rodiče jsou
s naší školou spokojeni. Oceňují zejména ma-
teriální vybavení školy, prostředí školy (vzhled
tříd a chodeb) i kvalitu školní jídelny. Jsou
velmi spokojeni s nabídkou mimoškolních
aktivit, s akcemi a vystoupeními pro žáky
i veřejnost, nejvíce oceňují informovanost 
o škole prostřednictvím webových stránek,
Školních novin nebo Slavičínského zpra-
vodaje a možnost obrátit se na učitele
s případnými problémy. Velmi nás potěšilo
vysoké procento rodičů (83 %), kteří se
domnívají, že naše škola dobře připraví žáky
na další vzdělávání a 90 % dotázaných by dalo
své dítě do ZŠ Slavičín-Vlára znovu.

Názorů rodičů si vážíme, děkujeme
za jejich připomínky, které nám poslouží
ke zkvalitnění práce naší školy. 

Mgr. Jitka Pavlůsková, zástupce ředitele

Ekkonáávštěvaaa aneb NNenní jaabko jaakkko jabkoo

„ H u r á ,  d n e s  s e
neučíme“, zaradoval se 
nejeden třeťák v pátek 
11. října. Čekala je totiž 
exkurze do nedaleké eko-
logické obce Hostětín. 
Většina dětí byla zvědavá, 
co zajímavého jim tato 

malá vesnice může nabídnout k vidění.
A věřte, bylo toho dost. Nejprve jsme
navštívili obecní výtopnu, kde se spaluje
dřevěná štěpka. Děti se dověděly, že už
od roku 2000 se odtud přivádí do většiny
domů obce teplo. Další naše cesta vedla
ke kořenové čističce, kde se čistí odpadová
voda z Hostětína a okolí. Naše výprava potom
pokračovala přes ovocný sad až k prastaré
sušičce ovoce, která je stále v provozu
a ze které se linula vůně sušených jablek
a švestek.

Navštívili jsme i pasivní dům, kde byl pro
děti připraven zajímavý „Jablíčkový kvíz“,
v němž mohly děti uplatnit své vědomosti
o přírodě. Rozhodně jsme nemohli vynechat 
známou moštárnu. Tady nám průvodkyně
popsala, co všechno musí proběhnout, než se
láhev moštu dostane do prodejny. Ze všeho
nejvíce však byly děti nadšené z toho, že si
mohly samy mošt vylisovat z jablek, která si
samy nadrtily. Byl skutečně skvělý – mošt 
i celý pobyt v Hostětíně.

 Mgr. Helena Kovaříková

Poodzimmní okkkéénko doo škkolnní družžinnny

Podzim v letošním školním roce odstar-
tovalo plnou parou 119 žáků 1. – 4. ročníku 
přihlášených do čtyř oddělení školní 
družiny. Jak se děti v ŠD baví? Hrají si 
individuální či námětové hry s kamarády, 
s hrami a s hračkami, seznamují se při ko-
munikativních hrách, zpívají, tančí, vyprávějí 
zážitky, kreslí, malují, vystřihují, relaxují 
a sportují na školním hřišti a zahradě, těší se 
na pohádky v kinosálu. 

Co se nám už podařilo? Návštěva u Poli-
cie ČR, kdy se děti seznámily se služebnou 
a výstrojí příslušníků, prohlédly si policejní 
auto se zapnutou houkačkou a majákem 
a nakoukly do cely předběžného zadržení. 
Mezidružinková pouť na školním hřišti 
proběhla za slunného dne s kamarády 
z družinky ZŠ Malé Pole. Všichni si ke své 
spokojenosti zasoutěžili u 11 atrakcí – házeli 
míčkem na šaška, chodili na kýblíkových 
chůdách, točili s kruhem, jezdili na bobech, 
stavili hrad z kostek, navlékali korálky
 apod. Všechny motivovala k výborným 
výkonům super hudba DJ Aleše Ptáčka 
a získané žetonky děti s radostí utrácely 
za sladké i drobné zboží v pouťovém krámku. 
Sluníčko a foukající vítr nás doprovázely 
jako na objednávku při Drakiádě. Na kopci 
u lesa jsme poletovali sem a tam s krásnými 
draky nad hlavami a vůbec se nám nechtělo 
domů. Tradičně jsme zahájili sběr starého 
papíru a kaštanů. Kilo ke kilu za pomoci 
rodinných příslušníků a sběrové prostory 
se pomaličku zaplňují. Svoji činnost zahájil 
také výtvarný kroužek.

A co nás čeká v nejbližší době? Tak 
třeba návštěva v městské knihovně, módní 
přehlídka, bramborový den, miniolympiáda, 
nocování v družince a mnoho dalších zajíma-
vých akcí, na které se všichni těšíme.

Soňa Lysá, vedoucí ŠD

„ŠŠikulové –– oověřeno!““

Tak touto známkou kvality si označil 
televizní štáb z Ostravy v září naši školu 
ZŠ Slavičín-Vlára. Tahle samolepka bude 
zdobit náš hlavní vchod zase až do jejich 
příští návštěvy. Ale nezískali jsme ji jen 
tak automaticky. Bylo nutné prokázat svou 
zručnost, šikovnost, tvořivost a nápaditost. 
Navíc jeden ze čtyř výrobků museli sami žáci 
vymyslet, vyrobit a naučit tak prostřednictvím 
pořadu Šikulové všechny dětské diváky, kteří 
27. 10. 2013 stráví dopoledne u televizních 
obrazovek.

Pořad Šikulové se natáčel celý den 
(24. 9. 2013) a věřte, že to bylo náročné úterý, 
ale stálo za to. Pro děti bylo zážitkem už 
jen samotné setkání se známou moderátor-
skou dvojicí Iva Martáka a Jany Zajacové. 
Byli příjemní, pohodoví a díky jejich 
smyslu pro legrácky nám tak všem utíkaly 
hodiny jako minuty. A děti ani nevnímaly 

zvědavé kamery a užívaly si přítomných 
chvil a srandiček televizního štábu. 

Domů si z natáčení odnesly nejen zajímavé 
zkušenosti, zážitky se setkání s televizními 
kamerami, fotografi e s Janou a Ivem, ale 
také originální prstýnky, které ve volných 
chvilkách vyráběly s kameramanem jako 
hezkou vzpomínku na tento výjimečný den.

Výsledek jste mohli 27. října zhlédnout 
na televizních obrazovkách. Kdo jste ho 
promeškali, určitě zalistujte na www.
ceskatelevize.cz, pořad Šikulové. Z pozice 
pozorovatele musím totiž dodat, že pořad
je zajímavý. Nejen svou podstatou a tím, 
že v něm vystupují „slavičínské děti“, které 
všem představí naši školu a její prostředí, 
ale v neposlední řadě také hezkou prezentací 
Slavičína. Ale to už posuďte sami. Určitě se
mnou budete souhlasit.

Mgr. Ludmila Jandíková

Žáákovvský paaaarlamennt see puustil doo práce

Žákovský parlament zahájil dvouden-
ním pobytem v Luhačovicích již třináctý 
školní rok práce. Přes první váhavé krůčky, 
omyly a získávání zkušeností je dnes jeho 
činnost ve škole velmi důležitá a projevuje 
se kladně na celkovém klimatu školy. I le-
tos se bude parlament pravidelně jednou 
měsíčně scházet na schůzkách, kde se bu-
dou řešit aktuální školní problémy, vztahy 
ve třídách i příprava a realizace akcí, ať už 
těch lety prověřených jako jsou například 
TOP třída, Adopce na dálku, Zlatý Amos, 
Mikulášská nadílka, či mnoha sportovních 
turnajů – volejbal, vybíjená, fl orbal, sálová 
kopaná a dalších. Přejme si, ať se práce 
„parlamenťákům“ daří a každý z našich žáků 
si najde akci podle svých představ a cítí se 
ve škole dobře.

Mgr. Gabriela Šuráňová 
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Škkola očimaa rodičů

Vážení čtenáři, po dvou měsících školního
roku jsem rád, že Vám mohu v tomto zpra-
vodaji představit další aktivity naší školy.
Jejich množství a pestrost výrazně překračuje
standard středních škol nejenom ve Zlín-
ském kraji. Snažíme se je zprostředkovat 
také na www.gjpsosslavicin.cz a pomocí
hostitelského přístupu na náš intranet, kde
pokud máte zájem na základě faktů vyhod-
nocovat činnost školy, najdete vše potřebné
ke srovnání s jinými školami. Věříme, že
i tento rok se nám podaří uspět v celostát-
ních kolech vědomostních a dovednostních
soutěží (což je známka kvality výuky našich
pedagogů), ale také vhodně ovlivnit výchovu
Vašich dětí. Proto nám tak záleží na potřebné
důvěře Vás rodičů, slavičínské veřejnosti
a hlavně pedagogických zaměstnanců
základních škol, neboť právě na učitelích
základních škol velmi záleží, pro jaký obor
a jaké město se vycházející žák rozhodne.
Slavičínská střední škola nastoupila díky
práci vedení školy a významné podpoře
zřizovatele Zlínského kraje cestu investičních
projektů – v roce 2014 ve výši téměř 50 mil. Kč.
Kvalita pedagogického procesu, investice do
modernizace a rekonstrukce školy je však pod-
mínkou pouze nutnou, nikoliv dostatečnou,
aby důvěra ve slavičínskou střední školu
vycházela především od občanů a pedagogů
ze Slavičína. Bez této důvěry nemůžeme
myslet na perspektivní budoucnost. Jsem
přesvědčen, že se o to všichni zaměstnanci
školy snaží a věřím, že tato snaha přinese
společně s Vaší pomocí, na kterou i nadále
spoléhám, potřebné výsledky. Jen společně
můžeme vytvořit školu jako místo, které má
vést Vaše děti k myšlení, hledání, dialogu,
setkávání, inspiraci a zrání.

Mgr. Josef Maryáš

Akktiviity škoollyy

 Astrofyzikální pozorování, přednášky
a workshopy nabízí pro žáky jiných škol
a širokou veřejnost na gymnáziu učitelé
školy Mgr. Ivo Rohleny a RNDr. Jan Hrdý
PhD., zájemci se mohou informovat 
o plánovaných aktivitách a výsledcích
práce učitelů a studentů gymnázia nebo se
přímo individuálně dohodnout na schůzce
s učiteli prostřednictvím http://astrodenik.
gjpslavicin.cz/. 
 Stáž studentů v Itálii – v týdnu od 9. do 13.
září se vybraní studenti Gymnázia Jana
Pivečky zúčastnili studijního poznávacího
zájezdu do Itálie.
 Dne 16. 9. 2013 se uskutečnil již 11.
ročník turnaje v nohejbale, tentokrát opět 
se zahraniční účastí naší partnerské školy
SOŠ Dubnice nad Váhom. Počasí nám moc
nepřálo, ale přesto měla předvedená hra
vysokou sportovní úroveň. Hrálo se ve dvou
kategoriích a to mladší, do 15 let a starší.

V obou kategoriích bylo shodně 5 týmů, které
sehrály utkání systémem „každý s každým“.
V mladší kategorii nakonec zvítězil tým GJP
„A“, před druhým GJP „B“ a třetí ZŠ Vlára
„A“. Ve starší kategorii zvítězil tým GJP „B“
před GJP „A“ a třetí SOŠ Dubnice nad Váhom.
Tradiční taneční kurzy pro první ročníky
na naší škole pod vedením tanečního mistra
Aleše Mědílka ze Zlína byly zahájeny 7. 10.
v Sokolovně. V 11 lekcích se žáci seznámí
nejenom s tanečními styly, ale také se
společenským chováním.
Ve sbírce Srdíčkový den pořádané 18. 9.
2013 se podařilo vybrat 5 618 Kč. Výtěžek byl
poslán na sbírkové konto společnosti Život 
dětem. Peníze jsou určeny na pomoc nemoc-
ným a handicapovaným dětem. Všem, kteří
se akce zúčastnili, patří velký dík.
Dne 24. 9. 2013 proběhlo první setkání
členů Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana
Pivečky Slavičín.
 Přednášku pro žáky maturitních
ročníků s informacemi o přijímacím řízení
a možnostech studia na VŠ zorganizovala
společnost Socrates.
Ve dnech 8. – 15. 9. 2013 se žák třídy
G-3 Štěpán Trčka zúčastnil podzimního
soustředění Korespondenčního semináře
v programování MFF UK v Praze, kde byl
vybrán katedrou jako nejlepší řešitel semináře
za uplynulý školní rok.
 Dobrovolníci z řad žáků GJP Slavičín
vypomáhali na Jablečných slavnostech
v Hostětíně konaných dne 29. 9. 2013.
 Škola podpořila akci „Týden s chari-
tou“ účastí vybraných žáků na přednášce
o humanitární pomoci dne 3. 10. 2013.
Na přednášce o Alzheimerově chorobě
vystoupila se svou ročníkovou prací žákyně
kvinty Tereza Machovská.
 Imatrikulace žáků prvních ročníků
primy a G-1 se konala v obřadní síni MěÚ
ve Slavičíně dne 3. 10. 2013 za účasti starosty
města, vedení školy, třídních učitelů a rodičů.
Ve dnech 3. – 5. 10. 2013 se vybraní
žáci zúčastnili krajského kola Ekologické
olympiády středoškoláků ve Valašských Klo-
boukách. V těžké konkurenci Hana Lukášová
(G-4), Jitka Jemelková a Klára Koželuhová (obě
ze sexty) obsadily sedmé místo.
Výtvarné práce Marie Štefaníkové, Adély
Münsterové, Kristýny Jadavanové, Terezy
Fojtů a Gabriely Presové (všechny ze septimy)
získaly ocenění v rámci výtvarné soutěže k 85.
výročí Masarykova gymnázia ve Vsetíně.
Práce byly k vidění i v regionálním vysílání
České televize.

Stááž sstudenttůů v Itáliii

Po náročné několikahodinové cestě au-
tobusem jsme v časných ranních hodinách
dorazili do Florencie, „kolébky renesance“.
Prošli jsme se po Zlatnickém mostě, viděli
nejen rodný dům Michelangela Buona-
rottiho, ale také jeho slavnou sochu Davida
na Piazza della Signoria. Okouzlující byl

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
také pohled na chrám Santa Maria del Fiore 
se zvonicí a baptisteriem. Ve volném čase 
jsme mohli vylézt po 463 schodech do ko-
pule s kouzelným výhledem na celé město 
anebo si zakoupit upomínkové předměty 
na tržištích. Nezapomenutelným zážitkem 
byla také návštěva paláce Pitti, který obsahuje 
sbírky uměleckých předmětů rodu Medici, 
mecenášů renesančních umělců.

Další den jsme strávili v hlavním městě 
Itálie, v Římě. Mohli jsme obdivovat 
pozůstatky antických staveb na Palatinu, 
Forum Romanum a další římská náměstí 
s monumentálními vítěznými oblouky 
a sloupy. Neopomněli jsme ani Koloseum, 
Pantheon, Španělské schody nebo slavnou 
fontánu di Trevi.

Poslední den našeho pobytu byl věnován 
Vatikánu, sídlu papeže, vatikánským 
muzeím, Sixtinské kapli, chrámu sv. Petra 
a Andělskému hradu.

Počasí nám přálo. Celý pobyt byl navíc 
obohacen o poutavé vyprávění průvodce, díky 
kterému jsme si doplnili znalosti ze školních 
hodin dějepisu. Ochutnali jsme typická italská 
jídla. Věřím, že se do těchto míst s vyhlášenými 
památkami a báječnou atmosférou budeme 
rádi znovu vracet. Arrivederci, Italy!

Jiřina Remešová, Sexta

Poděkování fi rmám za sponzorství

Den otevřených dveří na škole

Nabídka dosažení kvalifi kace – SOŠ

Škola jako autorizovaná osoba umožňuje 
získat pro zájemce z řad veřejnosti a fi rem 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

Nabídka prací školy pro veřejnost
Práce na CNC strojích, soustruhu a fréz-
kách
 Instalatérské práce
Oprava osobních automobilů
 Elektrikářské práce
Organizace oslav, rautů
Kontakt: 731 636 995

 Firrmě DDFFH, s. r. o., Družssttevní I., 
Slaaviččín-Hrááddek za ssponzoorský ppřřííspěvekk 
100 0000 Kč nnnna mateeriáálně technniické vy--
baavenní školyyy.
 Firmě Daaahhlia – llékkárnně, Mezzii Šenkyy 
119 zaa vybavvvení všech llékáárničekk  na našíí 
škole zzdravooottnickýmm mmateeriálemm.

Dnne 22. 1111. od 8.00 hhoddin do 17.00 ho--
dinn, 233. 11. oood 8.00 hhoddin ddo 12.0000 hodinn 
v bbudoově gyymmmnázia.. 



66

Základní škola Malé Pole
JUUMPPING DDRRUMS zznoovu vve Slavvviičíně

Díky Základní umělecké škole Slavičín
jsme se na konci školního roku 2012/2013
seznámili na letní scéně s bubenickou sku-
pinou JUMPING DRUMS. Vystoupení nás
tak zaujalo, že se naše škola rozhodla zajistit 
dne 10. 10. 2013 výukový koncert, který
skupina nabízí v rámci projektu „Hudba
jako cesta k dětské duši“. Žáci naší školy,
zdejšího gymnázia, Základní školy prak-
tické ve Slavičíně-Hrádku a děti z Charity
Slavičín vytvořili nadšené publikum, které si
koncert naplno užívalo. Humorné průvodní
slovo Ivo Balouška pobavilo nejen žáky, ale
i učitele. Skupina předvedla opravdu bra-
vurní výkon. Někteří žáci si mohli vyzkoušet 
na vlastní kůži, že udržet rytmus není vůbec
jednoduché. Rozzářené tváře dětí, hlasitý
potlesk a autogramy účinkujících umístěné
všude možně prozradily, že koncert byl
opravdu super! 

Záážitkkový ddeeen třídyy 3. B

Na pátek 11. 10. 2013 si naše třída 3. B
objednala krásné počasí, protože nás čekala
spousta zajímavých zážitků. Už poslední
vyučovací hodinou to všechno začalo.
Navštívili jsme zdejší muzeum, kde nám pan
Ščuglík poutavě přiblížil život našich předků.
Po dobrém obědě ve školní jídelně jsme se
zastavili v knihovně, tam na nás čekalo plno
zábavných kvízů. V Pivečkově lesoparku
jsme si za přítomnosti příslušníků městské
policie zopakovali pravidla bezpečnosti.
Nejlepším zážitkem byla pro nás projížďka
policejním vozem. Pak následovala návštěva
věže kostela a bunkru u budovy Charity
ve Slavičíně. Opékání špekáčků a sbírání
kaštanů nás příjemně unavilo, a tak jsme se
pomalým tempem navraceli do knihovny.
Tam ale nebyl všeho konec. Čekala nás
ještě diskotéka, hry, stezka odvahy, pohádka
od pana starosty na dobrou noc a noční
fi lm. Celý den si všichni moc užili a příjemně
unavení jsme usnuli. Ráno nás probu-
dila voňavá buchta od babičky jednoho ze
spolužáků a nechyběl ani teplý čaj. Tato akce
je pro nás už tradicí a napomáhá k vytváření
pěkných vztahů mezi žáky v naší třídě.
Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravě a realizaci našeho zážitkového
dne, děkujeme. Třída 3. B

„JABLLÍČKOVVVVÝ DEN““ – celloškolnnííí projekkt
V rámci výchovy ke zdraví jsme prožili 

dne 14. 10. 2013 celoškolní projektový den. 
Už sám název napovídá, že den byl zaměřen 
na nezaměnitelný význam, který pro nás 
jablka jako zdroj vitamínů a jiných výživných 
látek pro lidský organismus mají. Hned ráno 
nás poutavě motivovali žáci 5. ročníku, kteří 
si pro žáky připravili dramatické ztvárnění 
pohádky „Kouzelná jablka“ od spisovatele 
Adama Jista. Pointou celé pohádky byla 
hádanka, kterou hravě vyluštili i ti nejmenší 
– proč právě jablka jsou pro výživu dětí, ale 
i dospělých tak důležitá. Následně již žáci 
pracovali ve svých třídách, kde pro ně měli 
učitelé připravené pracovní listy a různé 
zábavné úkoly. Nechybělo ani výtvarné 
ztvárnění daného tématu. O přestávkách si 
mohli žáci pochutnat na různých výrobcích
z jablek. Ujistili se v tom, že ovoce pěstované 
zejména v našich zeměpisných šířkách je 
pro jejich výživu a růst velmi důležité. Pro 
třetí ročníky tento projekt pokračuje dále 
návštěvou moštárny v Hostětíně.

Mgr. Šárka Končická

Všechny fotografi e nejen z těchto akcí si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii na stránkách naší 
školy: http://www.zsmalepole.cz/ a fotografi e 
z akcí družiny: druzinamp.rajce.idnes.cz.

i doma s rodiči moštují. Srovnávaly, jak chutná 
mošt z opravdových jablíček a ten, co kupu-
jeme v krabicích v obchodech. Jednohlasně 
vyhrál ten pravý.

Alena Gbelcová, učitelka MŠ Hrádek

Děti z MŠ Hrádek
moštovaly

Ve středu 9. října 2013 byly děti z MŠ
Hrádek na výletě v Ekocentru Veronica 
v Hostětíně. Cestovaly vláčkem, což byl pro 
děti také velký zážitek. Slečna lektorka je 
velmi poutavě provedla celým venkovním 
areálem. Podívaly se na drtičku jablek, lisy, 
nádrže s moštem, stáčírnu i velmi starou 
sušírnu ovoce. Děti se dověděly, jak vyroste 
ze semínka jabloň, co se dělá s jablíčky až 
po ekologické uložení výlisků v kompostéru. 
Seznámily se s některými starými odrůdami 
jablek jako je vinné, koženné, matčino, 
poznaly také škůdce obaleče jabloňového. 
S pomocí lektorky si děti nadrtily jablka, 
vylisovaly a vypily svůj mošt – a ten jim 
opravdu chutnal!

Bylo to pro ně velmi zajímavé a poučné.
Samy sdělovaly své zkušenosti – jak někteří 

Adresa: Horníí náměstí č. p. 1111, 763 21 
Slavičín, pevná linka: 571 110 4425, mobil: 
739 095 315, e-mmail: pinndakova@@pivecka.cz
PROVOZNÍ DDOBA VZDĚLÁÁVACÍHO 
STŘEDISKA:
Po, St 8.00 – 188.00 hoddin
Út, Čt, Pá 8.000 – 15.300 hodin
Ve vzdělávaccím středisku je možné 
využívat 12 PPC a Innternet ZZDARMA. 
Za poplatek jee možnost tisku, kkopírování 
a ukládání dookumenttů na méédia, vazba 
dokumentů doo plastovvých krouužků, lami-
nování dokummentů.

Nabízíme vvzdělávaací kurzzy pro rok
2013. Minimállní počett pro otevvření kurzů 
je 10 účastníkůů.
Počítačové kurzy
Základy prááce na ppočítači –– 20 hodin 
– 500 Kč
Práce na PCC pro pookročilé –– 20 hodin 
– 700 Kč
Internet a kkomunikkace přess internet – 
12 hodin – 4000 Kč
Tvorba webbových sstránek –– 20 hodin 
– 850 Kč
Photoshop – 20 hoddin – 7500 Kč
PowerPointt – 12 hoodin – 500 Kč

Jazykové kuurzy
Jazyk ruskýý pro pookročilé –– 3 000 Kč 
za školní rok
Angličtina ss rodilýmm mluvčím: termín 
a čas výuky – ponddělí 19.00 – 20.00 
začátečníci, pondělí 20.00 – 21.300 pokročilí. 

Tvořivé kurrzy
 Dílna inspirace – každoou středu 
od 16.00 hodinn v doměě č. p. 96 nna Horním 
náměstí ve Sllavičíněě. Bližší informace 
– paní lektorka Eva Bartošoová na tel. 
čísle 777 913 7782. Proggram: 6. 111., 13. 11., 
20. 11. – Koráálkováníí, 27. 11. – Výroba 
adventních věnečků. 

Připravujemme 
Volejbalovýý turnaj „Amatééři v akci“ 
ve Slavičíně –– 14. prrosince 22013, více: 
www.pivecka--ops.cz, wwww.pivvecka.cz

Vzdělávacího střediska
Informace
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listopad/2013

Lisstoppadovéé pozvánní doo knnihovnnyyy

1. – 22. listopad: František Slovák –
Akvarely 

Výstava je k vidění v galerii knihovny v její
půjčovní době.
 Čtvrtek 7. listopad: Knihovnička skřítka 
Nezbedníčka

Pravidelné setkání dětí předškolního věku
v doprovodu rodičů případně prarodičů
v městské knihovně.

Maskot pořadu, skřítek Nezbedníček, děti
seznámí s další pěknou knížkou – Jednou budu
klaun, baletka..., jejíž obsah přiblíží pomocí
soutěží, her, veselých hádanek a zábavného
kreslení. Začátek: 15.00 hodin. 
 Pátek 15. listopad: Žítkovské bohyně –
Autorské čtení Kateřiny Tučkové

Slavná spisovatelka Kateřina Tučková
přijede představit svou knihu Žítkovské
bohyně, která získala Cenu čtenářů České
knihy v prestižní literární soutěži Magnesia
Litera 2013. Po besedě bude následovat au-
togramiáda.

Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží kni-
hovny. Vstup volný. 
O autorce...

Spisovatelka a kurátorka Kateřina Tučková
je brněnskou rodačkou, v současnosti žije
střídavě v Praze a v rodném městě. Vystudo-
vala dějiny umění a český jazyk a literaturu
na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity,
nyní působí jako doktorandka Ústavu pro
dějiny umění Filozofi cké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Z její iniciativy vznikl zají-
mavý projekt s názvem ARSkontakt, který
podporuje vystavování tvorby mladých malířů
a bývá završen udílením Ceny ARSkontakt.
Kromě tvorby odborných publikací z oblasti
umění se zabývá psaním beletrie, zejména
povídek a románů. Mezi její neznámější
díla patří román Vyhnání Gerty Snirch, in-
spirovaný strastiplnými osudy německých
rodin, které byly z Brna vyhnány v roce 1945.

Její následující kniha Žítkovské bohyně
je svým obsahem neméně poutavá. Autorka 
v ní vypráví příběh věhlasného rodu léčitelek
z oblasti Bílých Karpat. Tento rod žijící
až do současnosti na jižní Moravě přežil
čarodějnické procesy v sedmnáctém století,
útlak církví a soudy během devatenáctého
století i krušné období protektorátu. Nakonec
však byl zlomen totalitní mocí komunistick-
ého režimu v padesátých letech.
 Středa 20. listopad:Počátky christianizace 
ve střední Evropě a role Cyrila a Metoděje
v tomto procesu. Přednáška známého his-
torika a byzantologa Doc. PhDr. Luďka
Galušky, CSc.

Akce, určená veřejnosti, je pořá-
dána na počest letošního významného
jubilea, kdy uplynulo 1150 let od příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží kni-
hovny. Vstup volný.
 Středa 27. listopad: Setkání s tajemnem 
– VII. ročník

Městská knihovna Slavičín
Každoroční strašidelná show pro děti

a mládež, v níž hlavními hrdiny a zároveň
moderátory budou záhadné bytosti z hororo-
vých knižních příběhů. Pro děti je připraven
program plný napětí, dobrodružství, ale
i humorných situací. Jeho součástí bude
módní přehlídka strašidelných masek, kurz
čarování ve Vampýrské akademii, nebo
předvídání osudu ve Věšteckém salonku.
Nebudou chybět ani napínavé chvilky, kdy
si každý z účastníků splní bobříka odvahy
v tajemné dimenzi X. Všichni se pak mohou
těšit na drobné odměny a ceny za úspěšné
plnění úkolů. Zajištěn je pitný režim a malá
svačinka.

Začátek: 16.00 hodin v městské knihovně.
Vstup volný.

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

Zpříjemněte si podzim návštěvou našich
pořadů, těšíme se na Vás!

Ohhléddnutí nneeejen za Týddnemm knihhoooven

Letošní přelom léta a podzimu jistě
příjemně překvapil zahrádkáře hojností
úrody. Za úrodné však lze považovat toto ob-
dobí i co se týká akcí, které městská knihovna
připravila pro široké spektrum svých klientů.

Její dveře se malým školákům tradičně
v září otevřely jubilejní 10. Pohádkiádou,
pořádanou jako každý rok spolu s Domem
dětí a mládeže ve Slavičíně. Letos poprvé
se její prostory po celé dva dny happeningu
proměnily v kouzelnou pohádkovou říši, kde
děti v zábavných soutěžích a hrách mohly
dát průchod své fantazii a také čtenářským
znalostem.

Knihovna nezapomínala přivítat ve svých
zdech předškoláčky v doprovodu rodin-
ných příslušníků, a to zářijovým i říjnovým
pozváním na pravidelně probíhající pořad
Knihovnička skřítka Nezbedníčka. Říjnový
Týden knihoven poté nalákal na pestrý
výběr školních či mimoškolních aktivit i další
kategorie dětských čtenářů. Výuku obohatilo
4. a 5. třídám tzv. Dopoledne pro koumáky.
Zde měli žáci možnost odhalit formou kvizů
a rafi novaných úkolů dosud netušené záhady
ze světa přírody, vědy i techniky. Děti ze
školních družin se s neskrývaným zájmem
zapojily do motivační čtenářské hry Kdo je
kdo v pohádkovém světě. Plno zajímavých
námětů pro šikovné ruce i nápaditě zdobené
oblázky si pro změnu odnesli malí návštěvníci
volnočasové výtvarné dílny Kreativní podzim.

Nelze zde zdaleka vyjmenovat veškeré
dění, které knihovna v tomto období
věnovala dětem a mládeži, od předškoláků
z mateřských škol až po studenty gymná-
zia, přičemž svými programy neopomněla
oslovit ani handicapované klienty Charity
sv. Vojtěcha.

V centru knihovnické pozornosti však

nebyli pouze mladí lidé. Ta směřovala 
i ke klubům seniorů, pro které bylo zreal-
izováno několik přednášek. S Romanem Ve-
hovským se členky Klubu důchodců vypravily 
na výlet do exotických zemí, které cestovatel
navštívil na své sedmileté cestě autostopem 
kolem světa. Zde se také na kus řeči zastavil 
léčitel pan Stanislav Zábojník, aby přispěl 
svými radami z oblasti alternativní medicíny 
k dobrému zdraví všech přítomných dam. 
Členové Diaklubu pak podnikli pomyslnou 
výpravu na Podkarpatskou Rus, jejíž přírodní 
krásy a rázovité životní poměry barvitě vylíčil 
pan Miloslav Mareček ze Slavičína.

I ostatní občané našeho města i z okolí 
měli otevřenou cestu za poznáním do kni-
hovny. Večerní beseda s léčitelem panem 
Zábojníkem na téma regenerace orga-
nismu přírodními prostředky přišla spolu 
s blížícím se chřipkovým obdobím jako 
na zavolanou. Přeplněný sál a neutuchající 
diskuze – to vše vypovídalo o tom, že 
pořádání zdravovědných přednášek je pro 
posluchače i do budoucna vítanou zájmovou 
oblastí.

Za více než jen zmínku stojí Setkání 
spisovatelů českého a slovenského PEN klubu, 
pořádané ve spolupráci s Nadací J. Pivečky
a SOŠ Luhačovice. Zájemci o hlubší poznání 
současného literárního dění se tak mohli 
setkat s elitou z řad českých a slovenských 
spisovatelů. Na „místo činu“ se již podruhé 
s potěšením dostavil spisovatel a písničkář Jiří 
Dědeček, který vloni okouzlil místní publikum 
svým hudebně literárním recitálem. Přivezl 
sebou i neméně slavného kolegu, esejistu 
a prozaika Ivana Klímu. Ze Slovenska sem 
taktéž zavítalo trio slavných autorů – Jozef 
Heriban, Ladislav Ballek a Ľubomír Belák.
Tento večer se vyznačoval nejen pohodovou at-
mosférou, navíc dokázal ve všech přítomných 
vzbudit pocity česko-slovenské sounáležitosti, 
přetrvávající i po letech rozdělení obou států.

Knihovna zájemcům dopřála také další 
průzkumnou expedici do dalekých krajů, 
tentokrát na Novou Kaledonii, Nový Zé-
land a Srí Lanku, opět v podání Romana 
Vehovského, výborného vypravěče svých 
cestovních příběhů.

Věřte, nevěřte, v Týdnu knihoven bylo 
možné navštívit v Horákově vile dokonce tzv. 
Knižní wellness. Samozřejmě se jednalo o péči 
duchovního rázu a pořad byl určen všem, kdo 
zatoužili relaxovat v přívětivém prostředí 
a zároveň se přitom zaposlouchat do četby 
veselých i vážných úryvků z knih. Kdo chtěl, 
mohl se také vrátit v čase návštěvou malého 
literárního muzea v Horákově studovně. 
Zde tohoto večera ožila minulost výstavou
vzácných historických svazků, ale i dosud 
nezveřejněnou fotodokumentací za života 
původních majitelů vily - lékařského rodu 
Horáků.

Lze konstatovat, že aktivity uvedeného 
období hýřily rozmanitostí, tak jako podzim
pestrými barvami.Zrovna tak i v následujících 
měsících můžete očekávat další lákavou 
nabídku přednášek, besed či výstav, a také
bohatou úrodu zajímavých publikací, které 
zatím ještě voní novotou…

Mgr. Gabriela Klabačková
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Kuželkářský klub Slavičín

Charitě Svaté rodiny 
Luhačovice byla přidělena
finanční podpora z ve-
řejných prostředků – z Ev-
ropského sociálního fon-
du (ESF) prostřednictvím 
Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ) a státního rozpočtu ČR – na grantový
projekt s názvem „Vzděláváním ke kvalitě“
s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/
A7.00140. Projekt byl zahájen 1. 9. 2013
a plánovaný termín ukončení je 30. 6. 2015.

V rámci tohoto projektu budou rea-
lizovány vzdělávací aktivity pro vedoucí pra-
covníky, sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách pro 3 organizace –
Charitu Svaté rodiny Luhačovice, Charitu
sv. Vojtěcha Slavičín a Charitu Valašské
Klobouky. V rámci probíhajících aktivit 
budou realizována školení týkající se prob-

Zahájení projektu „Vzděláváním ke kvalitě“
lematiky Fundraisingu, Standardů kvality,
Jednání se zájemcem o službu, Individuálního
plánování, Reminiscence seniorů, Sociálního
práva, Spirituálních kompetencí sociálního
pracovníka, Bazální stimulace a řada dalších.
Hlavním přínosem je zvyšování kvality posky-
tovaných sociálních služeb s přímou vazbou
na péči o klienta. Cílem projektu je především
prohloubení a rozšíření odborných znalostí
zapojených pracovišť, kteří napomáhají
sociální integraci cílovým skupinám. Jde
o odborné vzdělávání pracovníků s cílem
zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly
služeb. Komplexní vzdělávání bude probíhat 
v letech 2013 až 2015. Zvýšení stávající
úrovně znalostí a dovedností povede
ke zkvalitnění profesionálního přístupu
ke klientům, s cílem poskytovat kvalitní,
odborné a etické služby uživatelům v okra-
jové části Zlínského kraje.

Bližší informace o projektu naleznete

na stránkách www.luhacovice.charita.cz, 
www.valklobouky.charita.cz a www.slavi-
cin.charita.cz.  

Mgr. Lenka Semelová, DiS.

OZNÁMENÍ – ZMĚNA TELEFONNÍCH 
ČÍSEL 
Charita sv. Vojtěcha Slavičín oznamuje, že 
k 1. listopadu 2013 se budou měnit telefonní 
čísla jednotlivých služeb:
Ředitelství: 571 112 200
 Kancelář (účetní, vedoucí služeb pro 
os. s postižením, os. asistence, DC Maják): 
571 112 201
Pečovatelská služba Slavičín a zdravotní 
služba: 571 112 202
DC Maják (pracoviště): 571 112 203
DC Maják (pracoviště): 571 112 204

PODĚKOVÁNÍ
Charita sv. Vojtěcha Slavičín touto cestou 

děkuje městu Slavičín za poskytnutí grantu 
na aktivity: canisterapie, léčebné jízdy 
na koních a na Den s charitou.

Program MC Slavičín na listopad

 Pá 1. 11. – 10.00 hod. Básničky s pohybem
 Po 4. 11. – 10.00 hod. Hrajeme si s rybičkami
 Út 5. 11. – 10.00 hod. Tvořílek pro roční děti,
13.00 hod. Volná herna
 St 6. 11. – 10.00 hod. Podzimní párty
 Čt 7. 11. – 10.00 hod. Hudební miniškolička,
13.00 hod. Volná herna
Pá 8. 11. – 10.00 hod. Hrajeme si s modelínou
 Po 11. 11. – 10.00 hod. Přednáška – Řádná
výživa dětí
 Út 12. 11. – 10.00 hod. Čtenářem od batolete,
13.00 hod. Volná herna
 St 13. 11. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj a pohybové hrátky pro roční děti
 Čt 14. 11. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Tvořílek
– hrátky s listím, 13.00 hod. Volná herna
 Pá 15. 11. – 10.00 hod. Hrajeme si s razítky
Po 18. 11. – 10.00 hod. Skáčeme na trampolíně
 Út 19. 11. – 9.00 – 11.30 hod. Vánoční otisky
do hlíny (objednejte se osobně, na Facebooku
nebo telefonicky), 13.00 hod. Volná herna
 St 20. 11. – 10.00 hod. Pohybové hrátky
 Čt 21. 11. – 10.00 hod. Hrajeme si s modelí-
nou, 13.00 – 16.00 hod. Vánoční otisky do hlíny
(objednejte se osobně, na Facebooku nebo
telefonicky)
 Pá 22. 11. – 10.00 hod. Stavíme ze stavebnic
 Po 25. 11. – 10.00 hod. Skládáme puzzle
 Út 26. 11. – 10.00 – 11.30 hod.  Hudební
miniškolička pro roční děti, 12.00 hod. –
Zavřeno – Regionální setkání MC
 St 27. 11. – 10.00 hod. Tvořílek – kočička,
pejsek
 Čt 28. 11. – 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky,
13.00 hod. Volná herna
 Pá 29. 11. – 10.00 hod. Hry pro všestranný
rozvoj

Více informací: web http://mc.slavicin.org/,
Facebook: Mateřské centrum Slavičín, telefon:
733 791 641. 

Vážen í př ízn ivc i 
a matérské kopa né, 
srdečně Vás zveme 
na zahájení 2. ročníku 
AFLS Slavičín v neděli 
3. 11. ve 14.00 hodin. 
Do tohoto ročníku se 
přihlásilo 8  týmů – 

Colibri-Team, Ke Karlovi Team, KGB, 
Pivní armáda, Pobřeží Kocoviny, Rád-
beers, Závada a Zpiťaři. Liga se bude 
hrát 2-kolově (podzim/jaro). Jednotlivé 
kola ligy budou probíhat téměř každou 
neděli od 3. 11. po obědě ve sportovní hale 
Slavičín. Občerstvení zajištěno.

V prvním ročníku, díky velké účasti 
fanoušků, byla v hale vytvořena příjemná 
sportovní atmosféra. Věříme, že nám za-
chováte Vaši přízeň a přijdete povzbudit 
Váš tým.

Rozpis utkání naleznete na www.
afl s.cz.

P. Pinďák, L. Dvořák

www.kkslaviccin.cz

Dne 9. září 2013 byyl zahájeen jubilejní 
20. ročník CCAMOLLIGY – aamatérské 
soutěže v kužeelkách zaa účasti 19 družstev. 
Přijďte povzbuudit jeddnotlivé týmy, hrací 
dny jsou ponddělí, střeeda v 16..30 a 18.30 
hodin, pátek vv 16.00, 118.00 a 200.00 hodin.
Pronájem zrekonsstruovanné kuželny 
– 1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny 
i jednotlivce, informmace naa tel. čísle 
604 715 537 – Pavel SSláma. 

Nabízíme fifi rmám mmožnost ssvé prezen-
tace v prostoorách kuželny, informace 
na tel. čísle 6033 919 1544 – Mgr. AAleš Ptáček. 

Domácí zápasy v listopadu 2013:
Krajský přeboor
KK CAMO Sllavičín BB – Sporrt centrum 
Bylnice, sobotta 2. 11. 2013, 166.30 hodin
KK CAMO Sllavičín BB – TJ Keelč, sobota 
16. 11. 2013, 116.30 hodin

KK CAMO SSlavičínn B – TJJ Valašské 
Meziříčí C, ssobota 330. 11. 2013, 16.30 
hodin

Dorosteneckáá liga ZLL
KK CAMO SSlavičín – SKK Dubňany, 
neděle 10. 11. 2013, 10.00 hoddin

KK CAMO SSlavičín – TJ Lookomotiva 
Valtice, neděle 24. 11. 2013, 100.00 hodin

Muži 3. liga
KK CAMO Slaavičín – KKK Zábřeeh B, sobota 
9. 11. 2013, 100.00 hoddin

KK CAMO Slaavičín – SSKK Ostrava, sobota 
23. 11. 2013, 110.00 hoodin

KK CAMO Slaavičín – TJ Sokoll Bohumín, 
sobota 30. 11. 2013, 10.00 hoddin 
(čtyřdráhová kuželnaa Zlín)

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skuppina E
neděle 10. 11. Havířovv 10.15

muži B – I.B. třída 
neděle 3. 11. TTěšnovicce 10.15
neděle 10. 11. Otrokovvice 13.30

dorost – krajsská souttěž
sobota 2. 11. MMladcovvá 10.00
sobota 9. 11. FFrancovaa Lhota 110.00

n

MC Slavičín Start Amatérské
fotbalové ligy Slavičín
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V Z P O M Í N Á M E

DDDne 26. lisstopadu 2013 
vzzzpoomenemee 3. výročí úmrtí 

naší mmaminky, 
pppaní Mariie ŤULPOVÉ

y

ze ŠŠanova. 
SSS láskou, úcttou a vděčností 

vzzpomím nají dccery s rodinami. 

DneDneDne 28 28 28. l. l. lististis opaopadu u du 20120120113 3 3 
vzpvzpvzpomeomeomenemnemneme 5e 5e . s. smutmutmutné néné výrvvýrýročíočí, 

kdykdykdy ná ná nás ns ns navžavždy dy y opustil
panpanpan KarKarKarel el e KOSKOSSEČEEČEEČEKKKK

y pp

ze zeze SlaSlaSl vičvičínaínana... 
S láskskskou ouou a úa úa úctoctoctouu su stáltálle ve ve vzpozpozpoomínmmínajíajíí 

manmanmanželželželka kaka a da da dětiěti s  s rodrodrodinainainaami.mi.m  

DDne 14. listopaduu 2013 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 2 t é ý čí ú tí
Michala BUJNNY ze Slavičína. Y

SS láskou a úctou vzpomínají rodiče,
sestra Monnika s rodinou 

a bratrr Zdeněk. 

Dne 21. listopadu 2013 vzpomenemme 
22.. smutné výročí úmrtí paní 
JJaaroslavy NEJEZCHLEBOVÉ

ý p

ze Slavičína. 
SS láskou a úctou vzpomínají 

a zaa tichou vzpomínku děkují syn 
Jaroslav a příbuzní. 

DDneDne 4 4. listopadu 2013 vzpomenemee 
nedožitých 70 let 

ppana Oldřicha KOZÁČKA
ý

. 
Co Co vícv  ti můžeme dát, jen kytičku 

na hrob a vzpomínat.
S lS láská ou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami. 

DDne 44. listopadu 2013 vzpomenemee 
55. smutné výročí úmrtí pana 55 t é ý čí ú tí

SStanniislava DUBČÁKA
ý

 ze Slavičínaa. 
SS láskou a úctou vzpomínají 

syynn Stanislav a dcera Marcela 
s rodinami. 

e 15. listopaddu 2013 DDne
meneme neddožitých vzppom
zenin našehho manžela, 80. naaro

atínka a dědeečka, ta
panaa ana FOJTŮJa  zz Hrádku. 

ne 14. ledna 2014 Dn
e 6 let od jehho úmrtí. uplyyn

u vzpomínajíí manželka S láskkou
, dcera Jana a Věra, synHedH viika

v a Vlastimil s rodinami. MMirosllav

e 23. listopaddu 2013DDne
by se dožila nnaše b
aminka, babbička, m

paaní Marie MECHLOVÁ
et a 12. prosinnce 2013 1000 le

15 let od jejího úmrtí. uplynne 
Kdo jste ji znnali, K
zpomeňte s nnámi. vz
a úctou vzpomínají dcera S láskouu a
syn Leopold s rodinami. Marie a s

ujeme touto cestou Děk
ast a květinoové dary za úč

přii posledním rozzloučení řii
s panem

Joosefem ZEMÁNNKEM
p

ze Slavičínna. 
ZZarmoucená roodina.

Dnee 22. listopadu 20013 
vzpoomeneme 45. výrročí 

úmrtí pana
Frantiiška VAŇKA

pp
 z Diivnic. 

S láskou aa úctou vzpomínaají dcery 
s rodinami.

Dnee 8. listopadu 20113 
vzpoomeneme 2. smuttné

výročí úmrtí 
pana Jindřicha PARÝZZKA

ý

ze Slavičína. 
S láskoou a úctou vzpommínají 

manželkka, dcera Věra s rodinou 
a ostatní příbuzní.. 

Dnee 18. listopadu 20013 
vzpomeneme 2. smuttnéomeneme 2 smuttné

výročí úmrtí 
paní Anny PTÁČKOVÉ

ý
 ze SSlavičína.

S láskou a úctou vzpomínajjí manžel 
a děti s rodinami. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – září
Marek Urban a Monika Hindersmann – dcera
Blanka
Michal Bonko a Martina Šebáková – syn
Nicolas
Petr a Lenka Vršanovi – dcera Aneta
Libor a Vendula Skoupých – dcera Anna
Marcel a Radka Zvonkovi – dcera Jindřiška
a syn Eduard
Josef a Radka Hořákovi – syn Josef
Pavel a Anna Jurečkovi – dcera Eliška

19. 9. 2013 Ing. Adolf Bradík, 86 let, Slavičín
21. 9. 2013 Jaroslav Hrabina, 87 let, Bohuslavice
23. 9. 2013 Blažena Talafová, 88 let, Hrádek
24. 9. 2013 František Kříž, 77 let, Rokytnice
26. 9. 2013 Josef Zemánek, 64 let, Slavičín
26. 9. 2013 Marie Kurtinová, 82 let, Slavičín

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

SŇATKY – září
Tomáš Červený a Barbora Surá
Pavel Milička a Ester Procházková
Aleš Linhart a Radana Zemánková
Petr Šimoník a Iva Chmelová
Petr Münster a Romana Šnejdrlová
Martin Fábry a Marie Šmotková

j

ÚMRTÍ
 9. 9. 2013 Drahoslav Herynek, 83 let, Slavičín
19. 9. 2013 Marie Šmotková, 74 let, Hrádek

y

V měsíci září oslavily 2 členky
Klubu důchodců ve Slavičíně – 
paní PRCHLÍKOVÁ 
a paní SEDLÁŘOVÁ
– krásných 90 let.
Touto cestou jim přejeme hlavně
pevné zdraví a hodně elánu
do dalších let! 

BlahopřejemePoděkování 
Děkujeme Gymnáziu Jana Pivečky, Sem-

TamFóru, ČSOP Slavičín i jednotlivcům ze
Slavičína a okolí za dobrovolnickou pomoc
při Jablečné slavnosti v Hostětíně.

Pracovníci Centra Veronica Hostětín
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Diaklubb Slavičín si Vás dovoluje pozvat na 

VÝSTAVU VÁNOČNÍCH STROMKŮ.
Zahájení výstavy: 29. lisstopadu 2013, 177.00 hodin, Horákoova vila Slavičín. 

(VVýstava potrvá doo 13. 12. 2013)
Výstava je k vidění vždy v otvvírací době Městsské knihovny Slavičín a mimořádně také 

každou sobbotu a neděli od 13.00 do 17.00 hoddin. 
TTěšíme se na Vaši návštěvu!

Zveme Vás na cestovatelské a zeměpisné
přednášky Marka Císaře

SEVERNÍ THAJSKO –
2. listopadu 2013, od 17.00 hodin, 

Sokolovna Slavičín
 LAOS, VIETNAM, KAMBODŽA –

30. listopadu 2013, od 17.00 hodin, 
Sokolovna Slavičín

Komise pro občanské záležitosti 
a Osadní výbor Nevšová Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V NEVŠOVÉ

Sobota 30. listopadu 2013,
od 15.30 hodin

vystoupení dětí tradiční „svařák“ ohňostroj 
 v hospodě U Davida zabijačkové hody

a večer posezení s harmonikou

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při 
Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.,

Vás zve na

VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ

aneb
„AMATÉŘI V AKCI“.

Sportovní akce se koná
v sobotu 14. 12. 2013 od 9.00 hodin 
(8.30 hodin prezentace) ve Sportovní hale 
ve Slavičíně. 
Přihlásit se můžete do 11. 12. 2013. Startovné: 
300 Kč za družstvo.
Doprovodný program: soutěž o nejlepší 
vánoční cukroví družstva.
Telefon: 571 110 425, 739 095 315. 
E-mail: pindakova@pivecka.cz. 
Více: www.pivecka-ops.cz, www.pivecka.cz 
Občerstvení pro soutěžící a návštěvníky 
zajištěno.  Těšíme se na Vás!

Pozvánky, kalendáře
1. 11. 19.30 Sokolovna
DVOJKONCERT – JAHELKA + PALEČEK
3. 11. 15.30 Sokolovna
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
15. 11. 17.00 Horákova vila
AUTORSKÉ ČTENÍ K. TUČKOVÉ
23. 11. Sokolovna
KONCERT – FLERET, DAREBAND, 
SLAVIČAN

VÝSTAVY: 
Městské infocentrum
KRESBY A OBRAZY – J. JEŘÁBEK
Městská knihovna
AKVARELY – F. SLOVÁK
Galerie Jasmín
OBRAZY 12/13 – Z. KUTRA 

PŘIPRAVUJEME: 
6. 12. ROZSVICOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
 14. 12. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
 26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ KOTÁRFEST
 27. 12. ZPÍVÁNÍ U RADNICE
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KADEŘNICTVÍ: nové techniky
barvení a stříhaní vlasů, melírování,
společenské účesy

KOSMETIKA: AKCE prodlužovaní 
řas 990 Kč, společenské líčení, gal-
vanická žehlička na obličej

NEHTY: NOVINKA Balb Care = rukavice
s výživnou emulzí k péči o ruce a nehty, gelové 
nehty bez lepení 

LYMFODRENÁŽE :  NOVÝ NÁVLEK –
nejmodernější technologie, účinné hubnutí, 
doporučováno lékaři na posílení imunity

SOLÁRKO: s kolagenovými trubicemi – snědá 
pleť, speciální růžové světlo s omlazujícími účinky, 
korekce pigmentových skvrn, vrásek a akné

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY: v libo-
volné hodnotě!

737 044 823, facebook: Leja salon

www.lejasalon.weebly.com – zde i zkušenosti
Slavičanů s námi

BOWLING SLAVIČÍN
Vás zve na

DNY RUSKÉNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYY RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KUCHYNĚKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNNNNNNNNNNNNNNNNNĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ
7. – 10. listopadu 2013
Navazujeme na tradiční

Dny ruské kuchyně
a nabídneme

Vám letos tradiční
BORŠČ, MEDAILONKY ALMA ATA,

AZU PO TATARSKU a další. 
NOVÉ SPECIALITY SOUČASNÝCH

TRENDŮ.
Rezervace na tel. č. 773 999 973.

www.bowlingslavicin.cz
www.facebook.com/bowlingslavicin

PODLAHHÁŘSSKÉ PRRÁCE
dodávka – moontáž 
PVC, parkety, plovouccí podlahhy, koberce
Jaroslav Máleek 
Květná 423
763 21 Slavičíín
Telefon: 739 0020 680

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ 
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Servis plynnových zzařízení 
Záruční serrvis kotllů
Pozáruční sservis kootlů 
Roční kontrroly kottlů

ŠIMČÍK Zbynněk
Tel: 777 993 883

 Sobota 9. 11. – 20.00 hodin, fi lm a škola
H V Ě Z D Y  S V Ě T OV É H O  F I L M U

VE SLAVIČÍNĚ – LISTOPAD S ALFREDEM
HITCHCOCKEM 1

Slavné fi lmy slavného tvůrce – digitální
fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vybírejte z titulů: Okno do dvora / Cizinci
ve vlaku. Na http://dokinavsobotu.slavicin.
org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.
Vstup zdarma.

 Neděle 10. 11. – 15.00 hodin, bijásek
REBELKA
Už od starých časů se po mnoho generací

šíří příběhy o epických bitvách a mystic-
kých legendách v drsné a tajemné Skotské
vysočině. Ve fi lmu se k legendě přidá nová
pověst, když odvážná Merida stane tváří
v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii.
Merida je zkušená lučištnice a impulzivní
dcera krále Ferguse a královny Elinor. Je
odhodlána jít si v životě svou vlastní ces-
tou. Vzepře se starému zvyku zasvěcení
pánům země, silnému lordu MacGuffi novi,
mrzutému Macintoshovi a svárlivému Ding-
wallovi. Meridiny činy nechtěně rozpoutají
v království chaos a běsnění. Když se obrátí
o pomoc k podivínské staré čarodějnici,
dostane prokleté přání. Merida, která
následuje nebezpečné síly, objeví význam
skutečné odvahy, aby zlomila příšernou
kletbu, než bude příliš pozdě. (ofi ciální text 
distributora)

Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman
A n imovaný / Fantasy / A kčn í /

Dobrodružný / Komedie, USA, 2012, 90
minut. Vstupné 30 + 1 Kč.

 Neděle 10. 11. – 20.00 hodin 
RIVALOVÉ
Závratná rychlost, adrenalin proudící

v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha
po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem,
kde jediná chyba může znamenat smrt.
Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí
rivalové. James Hunt je neřízená střela,
neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní
a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky
nejen na okruzích, ale také ve skutečném
životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden
pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost 
je v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita
je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul
mistra světa může získat jen jeden...

Režie: Ron Howard
Scénář: Peter Morgan
Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth,

Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie
Dormer, Christian McKay, Pierfrancesco
Favino, Jamie Sives, Lee Asquith-Coe, Egija
Zviedre, Julian Seager, Joséphine de La
Baume.

Životopisný / Sportovní / Drama / Akční,
USA / Německo / Velká Británie, 2013,
123 minut. Vstupné 80 + 1 Kč. Do 12 let 
nevhodný. 

 Čtvrtek 21. 11. – 9.00 hodin, fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

ve Slavičíně.

 Sobota 30. 11. – 20.00 hodin, film 
a škola

H V Ě Z D Y  S V Ě T OV É H O  F I L M U 
VE SLAVIČÍNĚ – LISTOPAD S ALFREDEM 
HITCHCOCKEM 2

Slavné fi lmy slavného tvůrce – digitální 
fi lmová projekce pro účastníky projektu. 
Vybírejte z titulů: Vertigo / Muž, který věděl 
příliš mnoho. Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování 
o výběru. Vstup zdarma.

Bližší informace na: 
http://www.mesto-slavicin.cz/
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Společnost 
Prabos plus a.s. 
Vás zve do své podnikové prodejny na 
předvánoční prodejní AKCI.

Kupon na slevu 100 kč
pro nákup v podnikové prodejně Prabos plus a.s. Platný při nákupu nad 500,- Kč

Platnost kuponu od 1.11.2013 do 31.12.2013

Akce platí od 1.11.213 do 31.12.2013. 

Každý zákazník obdrží po pøedložení kuponu 

slevu 100,- Kè 

pøi nákupu zboží v hodnotì minimálnì 500,-Kè.

Adresa: Prabos plus a.s., 

Komenského 9, Slavièín, 

tel.: 577 303 223 

Otevírací doba: 

Po-Pá: 8.00-16.30; So: 8.00-11.00

AUTOSERVIS - ZEKA 
Jasmínováá č. 876, Slavičín, (zaadní brána Praboos, a. s.)

 kompletní záruční aa pozáručční servis kompletní záru í a pozáruučn
 seřizování a diagnoostika benzzínových a naftoovvýých řizování a d ika benzíngg
motorůotor
 čistění a p nění klimmatizací čistění a plnění kklimatizacíí a plněn cííní í aa plně m
 opravy b d a podvvozků - g metrie nápravpoodvoopravy brzd a dvozků - geeometrie návy brzd aa eometraa pood zk eevp vavp brzd a
 opravy elekktrickýchh zařízických opravy elektri h zařízenníy elekty e íkttriickýchi níav lek
 montáž zabbezpečovvacího zzpečovamontáž zabez čovacího zaařízenabezab ízeníáž zpbe pečovntá říáž mon
 montáž hanndsfree ssad mobilnních telefonůdsfr  samontáž handsfr  sad mob ních telefonůí h tdsá ahandntmont
 montáž automatickkých spínaačů svěm m tickýcmontáž autom ických spí čů světel ž ů sáž hmattickýcututtom čů svěěontážm
 montáž tažžných zařřízem ařízmontáž tažných ařízeníh níařínýc zontážž tažm
 příprava a zajištěníí STK, přípprava na měře  emisípřříprava a zajištěění STK, příprava na mměření emisíK pajišjištěěnníní avapípravva a zříppr
 opravy karoserií v etně ro acího rámu opravy kavy karoseriíí včetně rovnacího rámmu ně neriíí víí v onacíkarose
 lakování voozidel a ddílůakování voozidell a dílůllzoziddez
 prodej náhhradních dílů a dopplňkůp ej náhradníích dílů a d plňkůa dchh ňkplň

PNEUSERVIS
pneu - Savaa, Barumm, Fulda, KKleber, Goodyear pneu - Sava, Baruumm, Fulda, Kleber, GooodyFuldFFuldm, a
slevy na vyybrané pnneulevy na vybranéé pneuune
 litá kola - Škoda, VW, Seat, AAudi,litá kola - Škoda,, VWW, Seat, AAudiW

Tel.: 577 341 2267, 577 3343 818 mmobil: 731 561 91128 bilTel 577 341 267 577 343 81
e-mail: zekaczz@zekaczz.czwwww.zekacz.cz
Provozní dobaa: Po – Pá: 7.00 – 111.00, 11.30 – 16.0000 hodin
So: 8.00 – 11.000 hodin (po dohodě)

Podzimní deratizace 
na Zlínsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s., zajistila dle platného harmonogramu
v měsících září – říjen 2013 (v celkové délce 
6 týdnů) podzimní etapu plošné deratizace 
stokové sítě. Jen na území měst Zlín, Otro-
kovice, Vizovice, Napajedla, Valašské Klo-
bouky, Slavičín, Brumov-Bylnice a dalších 
menších obcí se jedná o preventivní ošetření 
kanalizačních sítí v délce téměř 650 km. 
Na podzimní etapu deratizace budou vydány 
stovky tisíc korun a spotřebuje se téměř 0,5 
tuny nástrah. Rozsahem prací je podzimní 
etapa méně náročná než jarní, jejím hlavním 
cílem je především ověření účinnosti jarní 
deratizace.

Plošná deratizace se provádí pulzační metodou 
pomocí kombinované nástrahy. Je to směs granulí 
a zrna  v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena 
tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Účinnou látkou 
je antikoagulant, který zabraňuje srážlivosti krve 
a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po 7 dnech 
na vnitřní vykrvácení. Harmonogram i výsledky prací 
jsou konzultovány a zasílány Krajské hygienické stanici 
ve Zlíně, se kterou prováděcí fi rma úzce spolupracuje. 
Zvláště ve velkých městech se musí provádět deratizace 
pravidelně, dochází tak ke korigování početního stavu 
potkanů na přiměřené úrovni.

Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-
hygienický, protože potkani přenášejí množství nemocí 
a ekonomický, kdy potkani způsobují svou činností velké 
škody. Kanalizační síť je domovem velkého množství 
potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také tím, co vše 
doma spláchneme nebo na ulici naházíme do kanálů, 
přispíváme k životu těchto škůdců. Deratizace stokové 
sítě se provádí na jaře a na podzim, místa s výskytem 
potkanů se kontrolují častěji. Někdy je nutné provést 
v průběhu roku i doplňkové lokální ošetření ložisek se 
zvýšeným výskytem hlodavců. Pokud se takové ložisko 
někde vyskytne, mohou je občané nahlásit u nás.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
840 668 668, www.smv.cz

Placená inzerce
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PRONAJMU 

výrobní, skladové prostory 
včetně kanceláří v areálu
ve Svatém Štěpáně.

Různé velikosti plochy:
od 100m2 po 2000m2.
Možnost pronájmu jednotlivě
nebo i v celku.

Pronájem za výhodných podmínek. 

Zprostředkovateli tučná odměna. 

Tel: 777 750 005

Placená inzerce
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Vsetínská průmyslovka – centrum technického vzdělávání  
Je velmi obtížné v době hektického životního tempa a neustálých změn plánovat budoucnost školy. Je 
bláhovostí nevnímat nepříznivý demografický vývoj a dělat, že se školy netýká.  Co tedy motivuje a posiluje 
v plánování budoucího rozvoje vedení vsetínské průmyslovky a její zaměstnance? Je to bezesporu 
skutečnost, že strojařina má budoucnost a může velmi zásadně ovlivnit kvalitu života lidí žijících v daném 
regionu. A že to snad není úvaha lichá, o tom svědčí skutečnost, že i přes již řečený nepříznivý demografický 
vývoj zahájilo ve vsetínské průmyslovce v září tohoto roku studium více žáků, než ji po vykonání maturitní 
zkoušky opustilo. O vsetínské průmyslovce se mezi veřejností říká, že je školou příliš náročnou. Nabízela by 
se otázka, je-li to reklama či vizitka dobrá nebo špatná. Všichni víme, nebo se alespoň domníváme, že 
technické vzdělávání je samo o sobě náročné a pro mnohé tak trochu nezáživné. A přidá-li se k tomu snaha 
podržet a neslevit z kvality a „nepodbízet se“, může to vést k poklesu zájmu o studium  právě v této škole. 
Není tomu tak. Je štěstím, že pořád existují lidé, kteří své a vzdělávání svých dětí směřují k profesi,  která by 
je mohla dobře uživit. Ví, že cesta nejmenšího přetvárného odporu, v řeči strojařské, je dobrá tak pro 
materiál, který tvarujeme. Není však cestou pro mladé lidi, kteří se připravují pro svůj další profesní život. 
Strojařina budoucnost má a věřme, že technické a přírodovědné vzdělávání také. 

A právě proto se rozhodl zřizovatel středních škol, Zlínský kraj, za významné finanční podpory evropských 
fondů a státního rozpočtu České republiky systémově podporovat rozvoj center technického a 
přírodovědného vzdělávání v kraji.  Vsetínská průmyslovka se stala jedním z těchto center a svoji roli bere 
v dané oblasti velmi vážně a zodpovědně. V dopoledních i odpoledních hodinách otevřela dveře žákům ze 
šesti základních škol (ZŠ Luh Vsetín, ZŠ Trávníky Vsetín, ZŠ Valašská Polanka, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Křižná 
Valašské Meziříčí, ZŠ Hošťálková) a umožňuje jim využívat vybavení dílen praktického vyučování, laboratoří 
metrologie a dalších odborných učeben.  Žáci základních škol již od prvních dnů měsíce září přijíždějí se 
svými vyučujícími a pod vedením učitelů průmyslovky získávají informace a praktické dovednosti z oblasti 
techniky a rukodělné práce. Tak dochází ke smysluplnému propojování základního a středního vzdělávání 
a ekonomickému využívání materiálně technických základen škol.  A protože žáky základních škol tato 
aktivita nadchla, vrací se někteří na vsetínskou průmyslovku také v odpoledních hodinách a pod vedením 
středoškolských učitelů realizují své zájmové volnočasové aktivity. Evropské fondy a státní rozpočet dotují 
tyto činnosti a žákům lze proplácet cestovní náklady a poskytnout také malé občerstvení. To, co škola 
umožnila žákům základních škol v době po vyučování, to nabídla také žákům svým. Ti projevili zájem doplnit 
a rozšířit své vzdělávání a setkávat se v odpoledních hodinách se svými učiteli nad problematikou 3D 
modelování, programování CNC strojů, metrologie a zpracování kovu. Je to jedna z velmi smysluplných 
projektových aktivit, která bezesporu vede k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání.  

Ve vsetínské průmyslovce by 
se daly najít další zajímavé 
projekty, které bezesporu 
ovlivňují její atraktivitu. Není 
naším zájmem čtenáře 
unavit, proto v rámci této 
informace podáme nyní už 
jenom informaci poslední. 
Máte-li zájem studovat 
maturitní obor, který může 
významně ovlivnit Vaši 
profesní budoucnost, 
vsetínská průmyslovka je dobrou volbou. I v příštím školním roce chceme otevřít tři plné třídy se žáky, 
které rádi provedeme cestou poznání v oblasti techniky a technického pokroku. 

Placená inzerce
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Petr Rychlý, jako mmediální partner společnosti 
AE PARTNER SSlavičín a výrobce matrací 

TROPICOO Vás srdečně zvou 
12. a 13. 11. 2013

na akcii ZDRAVÉ SPANÍ 
do Domu nnábytku ve Slavičíně. 

Na místě budeete mít možnost pomocí 
ERGO CHECKu – měřicí podložky zjistit vhodnost 

matrace pro Váš zdravý spánek.

Akce bude, jako vžždy, doprovázena výhodnými 
bonusy vee formě slev a dárků.

Do prodejny Vás srddečně zve kolektiv pracovníků 
a Petr Rychlý, který ve středu 13. 11. 2013

bude osobně připraaven zodpovědět Vaše dotazy, 
týkající se neejen zdravého spánku.

Na měření dopporučujeme objednání na 
tel. číísle 577 012 760

nebo na wwww.nabytekslavicin.cz 
či osobněě v Domě nábytku.

A K C E  Z D A R M A

Koncert ALKEHOL
SLAVÍ 20 LET

+ hosté BANK OF JOE (SK) 
+ POWER5 

+ HEADMASTER
9. listopadu 2013, od 20.00 hodin

Předprodej 180 Kč – 
Městské infocentrum Slavičín
Více www.oldharyagency.cz

Nabídka ppřírodnícch doplňňků stravy 
Eneregy.

 Aktuálněě prevence naachlazení 
a chřipky. 

Diagnostikka přístrrojem Suupertronic 
(měří energeticcké dráhhy v těle, uurčí příčinu 
Vaší nemoci z pohleduu čínské medicíny).

 Refl exologie ploskyy nohy. 

Su – Jok (boody na rrukou). 

 Moxa (prohřřívání boodů při únnavě apod.). 

Monika Vaňkoová
www.poradnaaenergy..cz

Telefon: 604 253 464 –– odpoleddne

PORADNA 
ENERGY

Mladotické nábř. 752
budova Jednota COOP

1. patro, Slavičín

Blíží see Vám DEN OSLAAVY, 
SVATBY, JJUBILEAA, TANEČČNÍCH, 

PLESU nebbo jen ,,DDÁMSKÉÉ JÍZDY,,?

NAVŠTIVTE 
NAŠE STUDIO 

A VYUŽIJTE 
KOMPLETNÍ 

J

BALÍČEK:
SPOLEČENNSKÉ ÚÚČESY 
vhodné pro kkaždou ppříležitostt

PROFESIOONÁLNÍÍ  LÍČENÍÍ 

voděodolnný a dlouuhotrvajíccí make-up

LAKOVÁNNÍ a ZZDOBENNÍ NEHTŮ 
SPECIÁLNÍMM ROCKKLACEM 
– okamžité zasschnutí a odolnosst až 14 dnů

TO VŠE V JEDNOM ČASE!
737 1559 554, 736 441 1146 

wwww.vizazzastyl.cz

Stavebniny 
Bureš

ZAHÁJJENÍ PPRODEJE EKOBRIIKKKET 
AA PELETTEK!

Zavváděcí ceny! 

Telefoon: 774  701 052 

Restaurace Záložna
Vás zve ve dnech

11. – 13. listopadu 2013 na

MARTINSKOU 
HUSU 

A SVATOMARTINSKÁ 
VÍNA 

(pouze husí stehna). 
Telefon: 577 342 315

Přijmeme do pracovního poměru 
a jako brigádní výpomoc

KUCHAŘKU
A POMOCNOU

KUCHAŘKU.
Nástup: 1. 1. 2014.
Místo: Slavičín a Zlín. 
Životopisy posílejte na mail:
bistro@semtamfor.cz.
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V DOMĚ NÁBYYTKU 
VE SLAVIČÍNNĚ!
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Rodákům se v Divnicích líbilo
Před dvěma lety, kdy se uskutečnil první

sraz divnických rodáků, jsme si slíbili, že se
po dalších dvou letech v našem rodišti opět 
setkáme. Slib jsme také dodrželi v sobotu
21. září 2013, kdy jsme se do Divnic sjížděli
z různých koutů Čech i Moravy. Místní
obyvatelé samozřejmě převažovali. Nás
ostatní, kteří tu trvale nežijeme, čekalo však
nejedno překvapení. Nezbývá než dodat, že
vesměs příjemné. 

Setkání proběhlo v naší staré škole,
nazvané nyní Obecní dům. Byla postavena
v roce 1926 a do dnešní doby je dominantní
stavbou Divnic. V jejím okolí byly patrné
stopy po právě dokončeném zateplení a cel-
kové rekonstrukci budovy s výrazně zářící
modro-žlutou fasádou poutající pozornost 
návštěvníků Divnic. Je potěšitelné, že i když
škola neslouží výuce žáků již od počátku
třetího tisíciletí, není její osud lhostejný
zdejším občanům, ani představitelům města
Slavičín, k němuž nyní obec patří. Objekt je
tak využíván především ke společenským

a kulturním akcím, výstavám, k provozu kni-
hovny, akcím klubu důchodců apod. Proto nás
tak potěšilo, že se našly fi nanční prostředky
na jeho celkovou rekonstrukci.

V sobotu odpoledne jsme se pak vydali
na procházku obcí. Prokoukla i náves v okolí
školy a kapličky, zejména prostor u tří pís-
kovcových barokových sloupů se sochami
svatých. Z materiálů právě založené kroniky
rodáků, které pro účastníky setkání připravili
organizátoři, jsme se pak dozvěděli, že kamen-
né sousoší sv. Tekly a sv. Floriána s marián-
ským sloupem pochází pravděpodobně
z poloviny 18. století. Proto jsou také vedena
v seznamu kulturních nemovitých památek
na Slavičínsku. Nejstarší datovanou památku
však představuje socha sv. Jana Nepomuc-
kého, která je opatřena letopočtem 1745 a je
umístěna u domu č. 15 při vjezdu do Divnic
od Hrádku. Jedná se údajně o nejstarší dato-
vanou sochu v širokém okolí.

Prošli jsme se i přes novou lávku přes
Říku na Závodí, obdivovali sportovní

areálek s tartanovým povrchem, který 
jsme si nemohli ve svém dětství ani 
vysnít. Příjemným překvapením jsme se 
pak nevyhnuli ani při prohlídce Drah, 
kde vyrostla celá kolonie nových rodin-
ných domků. A mnohé z nich by obstály 
i v porovnání s moderní výstavbou daleko 
větších měst. I proto si velmi vážíme všech, 
kteří se o svou obec tak dobře starají. 

A my se už teď moc těšíme na další 
setkání v našem rodišti. Takže za dva roky 
na shledanou v Divnicích!

Za všechny rodáky D. Kolínková, 
O. Plášek a J. Šmýd Ostrava

chce takto poděkovat jednak rodičům, kteří 
pomohli se stavbou a rozjezdem tábora, 
a jednak panu Ing. Štefaníkovi za sponzoring 
a dlouholetou přízeň.

Ke konci prázdnin vyrazili starší členové
střediska v minivýpravě čítající pět lidí do míst, 
které známe jako Podkarpatskou Rus, která 
se však nyní ofi ciálně nazývá Zakarpatská 
oblast Ukrajiny. Do 750 km vzdálených míst 
se vydali vlakem, autobusem a pěšky. Dobyli 
nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu, objevili krásy 
poloniny Boržava, rachovských hor, pobyli 
v rekreační oblasti solných jezer v Solotvynu, 
navštívili rumunské město Sighetu Marmaţiei, 
prohlédli si města Chust a Mukačevo. Jeden 
z členů výpravy splnil během putování pod-
mínky zkoušky Třech Orlích per a zejména 
strávená noc o samotě v šeru karpatských 
hor činí jeho úspěch výjimečnějším. Jen 

K podzimu patří i pouštění draků
a proto drakiáda s mateřským centrem
se stává již tradiční podzimní akcí pro
celou rodinu. Té letošní se zúčastnilo
62 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů.
Od svého zahájení, kdy ji navštěvovalo
jen několik dět í, se každoročně
zvyšuje počet návštěvníků. Drakiáda
s mateřským centrem však nejsou jen
draci, ale také občerstvení zdarma
pro všechny a pro dětské účastníky
je připravena sladká odměna a cena
s diplomem. Ke specifi cké pohodové
atmosféře drakiády patří také společný
táborák. Desítky účastníků zůstávají
na místě ještě dlouho po skončení akce.

Tým MC Slavičín

Letní měsíce neznamenají pro skauty jen
dva měsíce volna, ale taky dobu pořádání
letních táborů. Letos naše středisko pořádalo
dva – stálý podsadový tábor a putovní.

Stálý podsadový tábor se konal v prvních
14 prázdninových dnech v Újezdě u Valašs-
kých Klobouk u říčky Sviborka. Táborníci se
pro tyto dne stali mořeplavci a objevovali nové
světy, země a ostrovy pro Korunu španělskou
a její veličenstva. O vítězství v celotáborové
hře bojovaly družiny Trosečníků, Fretek
a Námořníků. Kromě her a soutěží letní tábor
splnil i své výchovné poslání a u závěrečného
táborového ohně zazněly sliby jak vlčat, tak
i skautů a někteří ze skautů splnili i nároč-
nou zkoušku Třech Orlích per. Vedení tábora

Drakiáda 2013 

Skautské léto 2013

kvůli dešti výprava neodkryla drsný půvab
poloniny Krásna v oblasti Usť Čorné, Koločavy 
a Siněviru. To zůstalo v plánu na příští rok.

A i zde je třeba poděkovat rodičům, 
poděkovat za jejich důvěru, že dovolili našim 
členům s námi odcestovat do země napůl 
neznámé.

Doufáme, že z obou táborů se vraceli 
všichni účastníci spokojení a opět se s nimi 
budeme setkávat na našich oddílových 
schůzkách, akcích a táborech.

Za středisko Junáka Slavičín Tomáš Kubů


