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S L A V I Č Í NS L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty

Od 29. srpna 1944 je to již pěkná řádka
let. Tehdy, před 70 lety, zuřila II. světová vál-
ka a trpěla celá Evropa, trpěli všichni lidé
– lhostejno na které straně konfl iktu stáli.
Pro nás je normální jíst, když máme hlad,
po práci odpočívat, těšit se ze života a žít 
tam, kde to máme rádi. Tehdy to možné ne-
bylo – byla to zlá doba a nikdo z účastníků
tehdejších bojů nevěděl, zda se dožije druhé-
ho dne. Nevěděli to ani letci, kteří osudného
dne v Itálii nasedali do svých strojů a letě-
li bombardovat Ostravu. Mnozí z nich teh-
dy zaplatili za svou odvahu a za naši svobo-
du cenu nejvyšší – zaplatili svým životem.

Letos jsme si připomněli 70. výročí letec-
ké bitvy, která se odehrála nad moravsko-slo-
venským pomezím. Kašava, Nová Bošáca,
Nemšová, Šanov, Bojkovice, Rudice, Krhov,
Vyškovec, Slavičín… ve všech těchto mís-
tech se ve dnech 29. – 31. srpna 2014 kona-
ly vzpomínkové akty na tuto smutnou udá-
lost. Naše vzpomínky měly připomenout, že
oběti mladých mužů z letounů „My Baby“,
„Big Time“, „Tail End Charlie“, „Lovely La-
dies“, „Queen“ a řady dalších nebyly zbyteč-
né a nejsou zapomenuty. 

Nezapomínejme na naši historii, ona pak
nezapomene na nás. Naučme naše děti vzít 
si z historie poučení, naučme je úctě k pad-
lým, úctě k bližnímu člověku. Pak se snad
navždy dočkáme toho, za co bojovali všich-
ni ti, kteří se postavili za II. světové války
proti fašismu. Dočkáme se míru. Že máme

ten dnešní mír, za to děkujeme také padlým
americkým letcům. 

Čest jejich památce!
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Oznámení o době 
a místě konání voleb
do Zastupitelstva
města Slavičín

Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuji, že volby do Zastupitelstva
města Slavičín se uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin 
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121,
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komen-
ského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská,
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce,
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí,
Pod Vrškem, Sedlářská, Staroměstská,

Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská, 
Horní náměstí, náměstí Mezi Šenky
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice, 
Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, 
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, 
Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz, 
Zámečnická, K Nábřeží, Středová, K Hájen-
kám – v domech č. p. 311 – 318, 322 – 334, 573, 
575, 788, 811 – 816, K. Vystrčila – v domech 
č. p. 320, 321, 352, 391 – 393, Osvobození –
v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 254, Školní 
– v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 305, 403, 
569 – 571, 574
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základ-
ní školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Javorová I, Javorová II, Nad 
Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Ryb-
níka, K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346,
355 – 358, 390, 567, K. Vystrčila – v domech 
č. p. 282, 377 – 389, 885, 886, Školní – v do-
mech č. p. 564 – 566
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční, 
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224, 
226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261, 
265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 
303, 335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532, 
534, 535, 591, 624, 903, Dlouhá – v domech 
č. p. 300, 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Zá-
kladní školy Malé Pole, Osvobození 8, Sla-
vičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá –
v domech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 786, 
888
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí 
Praktické ZŠ a Speciální ZŠ v Hrádku, 
Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Hrádek na Vlár-
ské dráze
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu: místní část Slavičín-Divnice

Foto: Josef Floreš
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ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků –je volební místnost v Domě spolků
moštárně, Nevšová 16

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: místní část Slavičín-Nevšová
Další upozornění:
1.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit 
na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o po-
volení k pobytu. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného
průběhu hlasování v místnosti pro hlasování
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Ptají se lidé…
Kdy budou hotové úpravy na ulici Os-

vobození? Nějak to nepostupuje dopředu.
Tak to je opravdu těžká otázka a odpověď

bude ještě těžší. Celý projekt revitalizace
Malého Pole (pro připomenutí – týká se
ulic Osvobození, Hrádecká, Polní a zčásti
Dlouhá) má být ukončen podle harmono-
gramu do poloviny listopadu letošního
roku. Bohužel letošní počasí nám vůbec
nepřeje. Prší, prší a prší. Počasí nás zdrželo
na Vláře, zdržuje i na Malém Poli. Pokud dva
dny z každého pracovního týdne není možné
na stavbu vstoupit, protože prší a vše je další
dny podmáčeno, pak se nutně práce zdržují.

Řidiče nejvíce obtěžují práce na ulici
Osvobození, kde byla nejprve řešena nová
obruba a byl odkryt chodník (levostranně
při jízdě ve směru do Hrádku). Do chodníku
bylo nutno umístit inženýrské sítě (rozvody
NN, kabeláž veřejného osvětlení, chránička
pro optický kabel) a to samozřejmě zabralo
nějaký čas. Následně byl chodník dlážděn
a práce se přesunuly na druhou stranu
ulice, kde je stavěna obruba a zhruba na po-
lovinu měsíce října je plánováno položení
nového povrchu v celém úseku úpravy. To
vše mělo být původně hotovo nejpozději
do konce září, ale to z výše uvedených
důvodů stihnout nelze. Proto opětovně
prosíme řidiče o trpělivost a zvýšenou
pozornost při projíždění stavbou. A kdo
může, ať raději úsek objíždí ulicí Dlouhou
pod VTÚVM. Zde je samozřejmě nutno

dodržovat omezení tonáže projíždějících
vozidel na 3,5 t.

Doufejme, že se počasí již konečně
umoudří, a když nám nepřálo léto, tak třeba
podzim bude shovívavější a umožní zrychlení
postupu prací.

Před kostelem ve Slavičíně byly vytrhány 
kořeny starých stromů. Plánuje se tam nová
výsadba?

Nová výsadba určitě, ale nejen to. Proběhne
rekonstrukce celého prostoru před kostelem,
která bude navazovat na dříve provedené
úpravy. Bude položen zcela nový centrální
chodník do kostela, úpravou projdou zmíněné
výsadby a opraveny budou také další dva
chodníky, které vedou souběžně s centrál-
ním chodníkem. Opravy se dočká také
6 ks stávajících sloupů veřejného osvětlení.
Náklady na tuto akci jsou v řádu statisíců
korun a jsou hrazeny městem. Protože se
do prostoru nedostane téměř žádná technika,
je zde vysoký podíl drahé ruční práce. Velmi
jsme proto uvítali pomoc farníků, kteří se pod
vedením neúnavného Milana Studénky pustili
do práce a pomáhají s přípravou spodní stavby
pod chodníky. Vytrhání pařezů, demolice,
odvoz suti a dovoz materiálu atd. – to vše jsou
práce, které chlapi zvládnou a pomůžou tak
městu ušetřit fi nanční prostředky. Patří jim
za to velký dík nejen náš, ale jistě také všech,
kteří budou do kostela nebo na hřbitov chodit.

A to byla naše poslední odpověď v této
rubrice ve stávajícím volebním období.
Tato rubrika se poprvé objevila ve zpravodaji
č. 6/2001, takže funguje již více než 14 let.
Věřte, že jsme rádi za všechny dotazy, které
můžeme zodpovědět. Samozřejmě se snažíme
zveřejňovat ty, které zajímají co nejvíce
občanů. Děkujeme všem, kteří se ptali, protože
dali také ostatním možnost se něco dozvědět.
Třeba něco nebylo zodpovězeno úplně, něco
mohlo být zodpovězeno dvakrát, na jinou
otázku se nedostalo, protože byla zaměřena
příliš úzce např. na danou osobu a odpovědět 
jsme nemohli bez toho, abychom porušili
zákon o ochraně osobních údajů atd.

Někdy na otázku jen odpovíme, protože
věc je jasná nebo vyřízená, jindy nás
otázka „trkne“ a upozorní, že je někde něco
v nepořádku a mělo by se zlepšit, udělat,
zařídit. Takže otázky jsou pro nás nejen
zdrojem informací, ale také cennou zpětnou
vazbou. Ještě jednou děkujeme.

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

Výběrové řízení
Město Slavičín vyhlašuje v souladu se záko-

nem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa: ASISTENTKA/SEKRETÁŘKA.
Druh práce:
jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
Hlavní náplň práce:
 obstarávání záležitostí spojených s úřední
činností starosty, místostarosty a tajemníka
 zajišťování plnění úkolů vyplývající ze spo-

lupráce města s podnikatelskou a neziskovou
sférou a s rozvojovými agenturami
 zajišťování agendy zahraničních vztahů 
města a spolupráci s partnerskými městy 
a mikroregiony, kterými je město členem
 kompletní příprava a zajišťování všech 
zasedání zastupitelstva a schůzí rady 
po organizačně-technické stránce
pořizování zápisů a výpisů usnesení ze 
zasedání zastupitelstva a schůzí rady
zajišťování komunikace v oblasti vnějších 
vztahů města
zabezpečování činnosti archivní služby 
včetně provozu spisovny a archivu
 zajišťování zveřejnění dokumentů 
na úřední desce úřadu, a to včetně elek-
tronické úřední desky...
Pracovní poměr: 
na dobu určitou (zástup za mateřskou 
a rodičovskou dovolenou) se zkušební dobou 
3 měsíce
nástup od 1. listopadu 2014
Platová třída:
 8. platová třída (Katalog prací 1.01.03
– asistent/ka), nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců, 
příloha č. 2
Místo výkonu práce:
město Slavičín
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního 
poměru: 
fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky nebo cizím státním občanem 
s trvalým pobytem v ČR 
věk minimálně 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
ovládání jednacího jazyka
splnění dalších předpokladů pro výkon 
správních činností stanovených zvláštním 
předpisem
Požadavky pro vznik pracovního poměru: 
min. středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou
znalost fungování principů ve veřejné 
správě
 praxe ve veřejné správě výhodou
 dobrá znalost českého jazyka
 velmi dobré organizační schopnosti 
a komunikační schopnosti v písemném i mlu-
veném projevu
zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajalita
velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi ce)
řidičský průkaz sk. B a praxe v řízení 
osobního vozidla
Uchazeči předloží písemnou přihlášku 
na předepsaném formuláři doplněnou o:
vyplněný osobní dotazník na předepsaném 
formuláři
strukturovaný životopis s údaji o dosavad-
ních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce

Příslušné formuláře jsou k dispozici 
na www.mesto-slavicin.cz nebo u tajemníka 
MěÚ Slavičín.
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Přihlášku včetně stanovených příloh
zasílejte nebo osobně odevzdejte nejpozději
do 15. října 2014 (včetně) na adresu: Město 
Slavičín, k rukám tajemníka, Osvobození 25,
763 21 Slavičín. 

Uzavřenou obálku označte heslem:
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ASIS-
TENTKA“. Luděk Latinák,

tajemník Městského úřadu Slavičín

Výběrové řízení 
na udělení grantů

Město Slavičín vyhlašuje veřejné výběrové
řízení na udělení grantů města Slavičín
v roce 2015. 
I. Předmět výběrového řízení
1. Předmětem výběrového řízení je účelové
poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu
města Slavičín v roce 2015 na obecně
prospěšné činnosti, které mají přímý vztah
k městu Slavičín.
2. Tematické zadání grantů:
podpora sportovní a tělovýchovné činnosti
 oživení kulturního a společenského života
ve městě
 podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
 zkvalitnění ochrany životního prostředí
a ekologická výchova
II. Podání žádosti
1. Termín podání žádosti o grant města
Slavičín na rok 2015: do 20. října 2014
2. Místo podání žádosti: město Slavičín, Os-
vobození 25, 763 21 Slavičín
Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu
Slavičín na uvedené adrese. Žádost lze doru-
čit buď poštou nebo osobně na podatelnu. Pro
přijetí žádosti ve stanoveném termínu je roz-
hodující datum razítka podatelny.
3. Žádost se podává na předepsaném tis-
kopise „Žádost o dotaci – GRANT z rozpočtu
města Slavičín“, který je k dispozici na eko-
nomickém odboru MěÚ Slavičín nebo
na www.mesto-slavicin.cz (Městský úřad
Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor
ekonomický).
4. Žádost musí obsahovat všechny předepsané
údaje a povinné přílohy. 
5. Žádost na konkrétní projekt/akci může být 
uplatněna pouze v rámci jednoho tématického
zadání a musí být realizován/a v roce 2015.
6. Žádost o grant může podat právnická
i fyzická osoba se sídlem na území města
Slavičín.
7. Do výběrového řízení nebudou zařazeny
žádosti žadatelů, kteří:
 budou mít v průběhu výběrového řízení
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím
a společnostem zřízeným nebo založeným
městem;
 v roce 2014 (pokud byli příjemci gran-
tu) nepředložili ve stanoveném termínu
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu,
vyúčtování grantu nebo nesplnili podmínky
dané Smlouvou o poskytnutí grantu.
8. Žadatel je povinen se před podáním žádosti

o grant seznámit s podmínkami poskytnutí
grantu, které jsou podrobně stanoveny
v těchto dokumentech:
 Obecná pravidla pro udělování grantů
města Slavičín
Vzory smluv o poskytnutí dotace (grantu)
z rozpočtu města Slavičín
 Závěrečná zpráva o realizaci projektu pod-
porovaném grantem – příloha č. 1 ke smlouvě
 Pravidla vyúčtování dotace (grantu) –
příloha č. 2 ke smlouvě
Tiskopis k vyúčtování dotace (grantu) –
příloha č. 3 ke smlouvě
III. Harmonogram výběrového řízení
 9. 9. 2014 – vyhlášení výběrového řízení
na udělení grantů na rok 2015 – RMS
10. 9. 2014 – zveřejnění výběrového řízení
(úřední deska, web)
1. 10. 2014 – zveřejnění výběrového řízení
(Slavičínský zpravodaj)
20. 10. 2014 – uzávěrka přijímání žádostí
o granty na rok 2015
do 5. 12. 2014 – návrh udělení grantů na rok
2015 – kulturní a sportovní komise
do 10. 12. 2014 – návrh udělení grantů
na rok 2015 – 1. čtení RMS
do 19. 12. 2014 – schválení udělení grantů
na rok 2015 – ZMS
IV. Výsledky výběrového řízení
1. Žadatelé o grant města Slavičín na rok
2015 budou o výsledku výběrového řízení
vyrozuměni do 30 dnů od jeho ukončení a to
následujícím způsobem: 
Slavičínský zpravodaj
web města
2. Ekonomický odbor MěÚ Slavičín následně
připraví k podpisu příslušné smlouvy
o poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu
města Slavičín na rok 2015 a příjemci grantu
budou vyzváni k podpisu smlouvy. Grant 
nebude vyplacen v případě, že příjemce bude
mít neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Slavičín nebo vůči organizacím
a společnostem zřízeným nebo založeným
městem.
V. Ostatní ustanovení
1. Město Slavičín si vyhrazuje právo požadovat 
od žadatele v průběhu výběrového řízení
případné doplňující informace nad rámec
údajů uvedených v žádosti o grant.
2. Dokumentaci projektů/akcí, které jsou
předmětem žádosti o grant, město žadateli
nevrací.
3. Veškeré dokumenty a tiskopisy k výběro-
vému řízení jsou k dispozici na webových
stránkách města nebo na ekonomickém od-
boru MěÚ Slavičín.
4. Schváleno usnesením Rady města Slavičín
č. 110/1888/14 ze dne 9. 9. 2014.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Realizujeme:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
pro cílovou skupinu 7 – 15 let (NZDM)
specifi cké programy primární prevence
Jsme:
držitelem „Pověření pro výkon sociálně-
právní ochrany“
držitelem „Certifi kátu odborné způsobilosti 
na programy specifi cké primární prevence 
poskytované v rámci školní docházky“
registrovanou sociální službou na provoz 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

.... co bylo.... co je.... coo bude...

Se zahájením nového školního roku 
jsme zahájili další kolo víceletých programů
specifické primární prevence na základ-
ních školách. V tomto pololetí máme již 
nasmlouvané programy na 16 školských 
zařízeních v našem regionu. Cílem tematicky 
zaměřených programů je dlouhodobá práce 
s kolektivem zaměřená na prevenci rizikových 
projevů chování.

Pravidelná setkání s každým třídním 
kolektivem jsou 2x ročně, celkem 4 hodiny. 
Forma je závislá na ročníku – interaktivní 
beseda, zážitkové techniky, modelové situace, 
diskuse, příběhy, práce ve skupinách, hra...
Činnost v nízkoprahovém klubu je pro
uživatele k dispozici od pondělí do pátku 
v rámci provozní doby. Mimo standardní 
činnosti nově odstartovala celoroční hra 
s názvem „Měšec pro chytré hlavy“. Jednotlivá 
témata odpoledních aktivit jsou rozdělena
do devíti hlavních tematických okruhů – 
každý měsíc jiné téma (např. úskalí sociál-
ních sítí, konfl ikty mezi sebou, komunikace, 
závislosti, lhaní, zdravý styl, agrese, šikana,
krádeže...). Konkrétní aktivity se budou vz-
tahovat na problémy vyskytující se v těsné 
blízkosti dětí a dospívajících, se kterými se
mohou setkat. Hra je pojata formou soutěže, 
takže nejen informace, poučení, zábava, 
prevence, ale také závěrečné vyhodnocení. 
Proběhne další vzdělávání pěstounských 
rodin.
Proběhne nocovka s programem v klubu 
z 27. na 28. října 2014.
Proběhne večer při svíčkách.
Proběhne vánoční bazárek – předběžný 
termín 5. prosince 2014 od 9.00 do 17.00 hodin. 

Podrobné informace k jednotlivým ak-
tivitám budou vždy na webových stránkách, 
případně se dostanou k uživatelům zařízení 
v době, kdy budou aktuální.
Přejeme všem čtenářům pěkné podzimní dny.

Dana Kozubíková
Kontakt: Občanské sdružení R-Ego
nám. Mezi Šenky 19
763 21 Slavičín 
Telefon: 577 341 446, 732 713014 
e-mail: pc.r-ego@ tiscali.cz
www.r-ego.cz

centrum R-EGO
Poradenské 

Svoz tříděného odpadu
plasty (žlutéé pytle): 22. 10.
papír (modrré pytle) a nápojoové kartony 

(oranžové pyytle): 155. 10.
sklo (zelenéé pytle): 8. 10.
bioodpad (hhnědé pyytle 10 Kč/ks): 

13. 10., 27. 110.
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ZŠ Slavičín-Vlára

Škkolníí rok sseee rozjel napplnoo
Po dvou měsících odpočinku se naši žáci

vrátili zpět k učení. Zvykli si na pravidelný
školní režim a přípravu na další den. Přestože
prázdniny zůstaly minulostí, rozhodně stojí
za to se za nimi poohlédnout. 

Během léta ZŠ Vlára rozhodně neosiřela,
naopak, bylo v ní živo. Tak jako vloni starší
žáci, mohli se letos 1. září radovat ti mladší.
Spolu se svými vyučujícími zahájili školní
rok v nově zrekonstruované, zateplené škole.
Stavební a úklidové práce probíhaly i přes
nepřízeň počasí do posledních prázdninových
dnů. Podařilo se rovněž odstranit všechny
škody a závady, které napáchala voda při
zaplavení školy v době prázdnin, kdy byl
poškozen interiér přízemí budovy I. stupně. 

Výsledek všech, kteří se o proměnu školy
zasloužili, stojí za to. Barevnou omítku s logem
školy, nová okna, vchodové dveře a okapy
nelze přehlédnout. Příjemný pohled na školu
znásobí nové chodníky v jejím okolí. Barevné
chodby, třídy a odborné učebny uvnitř
zkrášlují interiér školy. Překvapení v podobě
malovaných motivů na chodbách přichystali
pro děti 1. – 4. tříd jejich starší kamarádi, žáci
II. stupně. Za všechny žáky a pedagogy chci
touto cestou poděkovat zřizovateli školy, všem
fi rmám, řemeslníkům i zaměstnancům školy,
kteří během letních prázdnin změnili školní
budovu I. stupně k nepoznání.

Život školy se v září rozjel naplno. Třídní
kolektivy žáků čtvrtých, pátých a šestých
tříd se zúčastnily se svými vyučujícími ví-
cedenních adaptačních pobytů. Svoji činnost 
zahájily ekotýmy, žákovský parlament,
školní informační centra, zájmové kroužky,
dětský folklorní soubor Slavičánek, školní
centrum sportu, dívčí fotbalový tým a šest 
oddílů sportovců z obou stupňů školy v rámci
Sportovních her. Děti druhých a třetích tříd
se těšily z prvních lekcí plaveckého výcviku
v Luhačovicích. 43 nejstarších žáků si doplnilo
své jazykové i geografi cké znalosti během
týdenního pobytu v Anglii. 

První měsíc ukrojil z celoročního plánu
aktivit poměrně velký díl. Všechny další má
škola před sebou. Mgr. Jana Pinďáková

Slaavnoostní ddeen

1. září – pro mnohé žáky a pedagogy
smutný konec prázdnin a běžný začátek

dalšího školního roku. Pro děti šesti až sed-
mileté však zásadní změna v jejich živo-
tě – konec bezstarostného dětství, nový re-
žim, začátek nekončících povinností, ale zá-
roveň i nové zážitky, noví kamarádi, nové
prostředí – to vše pro ně znamená začátek
školní docházky. 

A tak i ZŠ Vlára zažívala slavnostní pří-
chod nových prvňáčků. Setkání bylo pro
všechny o to slavnostnější, že děti i jejich
rodiče osobně přivítal spolu s třídními uči-
telkami a vedením školy také PaedDr. Petr
Navrátil, radní Zlínského kraje pro školství,
mládež a sport. Popřál našim prvňáčkům
hodně šťastných chvil prožitých ve škole
a samou radost při prvních krocích na ces-
tě za vzděláním. Jejich rodičům a paním
učitelkám pak dobrou spolupráci po celý
školní rok.

Ve vyzdobených třídách byli 1. září naši
nejmladší žáci jen krátce. Určitě však budou
na pěkný zážitek z prvního školního dne
dlouho vzpomínat. Mgr. Jana Pinďáková

Obbhájjíme tiittul Ekošškolla?

V červnu 2013 získala
ZŠ Slavičín-Vlára meziná-
rodní titul Ekoškola. Není
však samozřejmostí si toto
prestižní ocenění udržet.
Uděluje se školám na dobu
dvou let, a proto nás v prů-

běhu školního roku čeká jeho obhajoba. Pro
úspěšné dosažení tohoto cíle budeme i nadá-
le pokračovat v ekoaktivitách. Např. v činnos-
ti ekotýmů, které pod vedením učitelů celo-
ročně pečují o prostředí školy, všímají si tří-
dění odpadů a hospodaření s energií ve tří-
dách a prostorách školy. Opět se zapojíme
do velmi úspěšných soutěží Recyklohraní
a Malá energetická akademie. Nezapomene-
me na již několikaleté sponzorování zvířat 
v ZOO Lešná Zlín.

I letos budeme aktivně využívat nabídek
centra Veronica Hostětín, které má pro žáky
připraveny zajímavé ekologické programy
a nově zahajujeme spolupráci s Envirocent-
rem ve Vysokém Poli. Na podzim čeká na čle-
ny ekotýmů zajímavá exkurze do KovoZoo
v areálu Ekolandu ve Starém Městě. 

Na naší škole budou probíhat každoroč-
ní akce jako je sběr papíru, vybitých bate-
rií, opotřebovaných elektrospotřebičů, celo-
školní projekt Den Země apod. Hlavním cí-
lem kromě obhájení titulu bude snaha nadá-
le v žácích prohlubovat ekologické chování
v běžném životě. Mgr. Hana Majeriková

Šeesťácci, víteeejjte!

To je motto poznávacích pobytů žáků 
šestých tříd, jejichž cílem je vytvořit dobře 
fungující třídní kolektivy s kamarádskými 
vztahy a pomoci dětem lépe zvládnout 
přechod na II. stupeň základní školy. A tak 
již na začátku září vyměnili žáci na dva dny 
školní lavice za pobyt v rekreačním středisku 
Hájenka v Brumově-Bylnici. Dozvěděli se 
zajímavé věci o sobě navzájem, seznámili se 
s třídními učitelkami, naučili se spolupracovat 
a spoléhat jeden na druhého, užili si spoustu 
legrace a příjemných chvil. Z pobytu všichni 
odjížděli spokojení a my jim přejeme, aby to 
tak bylo po celé čtyři roky, kdy budou žáky 
naší školy. Mgr. Gabriela Šuráňová

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Raada ZZlínskééhho krajee schhvállila poddááání 
návrhuu na záápppis novéého matturitníhhooo 
obboru Informmaaační techhnollogiie od 1.. zzzáří 20115

Moderně vybavený a zrekonstruovaný 
areál školy za více jak 50 mil. Kč bude mít 
všechny předpoklady k tomu, aby nabídl 
uchazečům devátých tříd nový atraktivní 
obor. Absolventi oboru by byli vzděláváni 
v údržbě prostředků IT zaměřené na HW, 
programování a vývoji uživatelských, da-
tabázových a webových řešení, instalací 
a správy aplikačního SW, instalaci a sprá-
vu OS, návrh, realizace a administrace sítí, 
kvalifi kovaný prodej prostředků IT včetně 
poradenství, obecné i specializované pod-
pory uživatelů prostředků IT. Nyní je žá-

DNNY OOTTTEVŘEENNÝCCH DVVVEEŘÍ 
VVVV BUDDOVVÁCCH 

GYYMMMNÁZZIAA AA SOŠŠ
21. listopadu 2014 

od 8.00 do 17.00 hodin 

22. listopadu 2014 
od 8.00 do 12.00 hodin

Po tteelefonicckéé dommluvě 
nnávštěvvvaa možnná i vv jinný termmmmín.

wwwwww.gjpsoossllaviccin.cz
teelllefon: 604 4533 954 

e-maill:: gyslavv@gjjpslaavicin..cccz

NAABÍÍZENÉÉ STUDIIJNÍ OBORYY:
GYMNÁZIUM: osmmilletý studiijnnní oborr 
prro žááky 5. ttřřříd, čtyřřletýý stuudijní ooobor proo 
žááky 99. třídd (profi laacee naa příroodddovědnéé 
předmměty a iinnformaatiku, pprofi lacceee v jazy--
cícch s mmožnoosstí příprravyy naa státní jaaazykovéé 
zkkouškky JA,  JJJN, JF, JJŠ, JJR, LL)

SOŠ: matuuuuritní oobooryy – mechanikk 
seřřizoovač prro žáky 9. třídd, podnnnnikání –– 
náástavvbové ssstudiumm prro vvyučennééé 
uččebnní oborrryy – obrááběěč koovů, innsstalatérr 
eleektrrikář, kkkuuchař-ččíšnník, autommeeechanikk
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DDM Slavičín

dost ve schvalovacím řízení Zlínského kra-
je a následně MŠMT.

Staavebbní práááce na SSOŠŠ pokračujjí

V měsíci říjnu fi nišují práce v rekonstruk-
ci školy – žáci začali využívat objektu pro te-
oretickou výuku, nyní se dokončují odbor-
né učebny pro praktický výcvik. Věříme, že
v Den otevřených dveří již část objektu bude
přístupná veřejnosti.

Noové projekkktty školee scchvááleny

Škole byl schválen projekt v OP Vzdě-
lávání pro konkurence schopnost ve výši
680 000 Kč, především na zkvalitnění
kompetencí učitelů ve využívání ICT tech-
nologií. Dále podala žádost u zřizovatele
školy na nákup ICT techniky, na nákup in-
teraktivních tabulí a dataprojektorů ve výši
380 000 Kč.

Prrojekkt Centtrra příroodoověddného 
a ttechhnickéhhoo vzdělláváání 

Projekt Centra přírodovědného a technic-
kého vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kra-
ji se přehoupl do druhé poloviny (reg. číslo
projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

V loňském školním roce naše škola za-
hájila projekt, jehož cílem je užší propojení
střední školy, základních škol a fi rem naše-
ho regionu (součástí projektu jsou exkurze
žáků do partnerských fi rem TVD Slavičín,
NTS Prometal Slavičín a TRYON Brumov).
Zapojeny jsou partnerské základní školy
Slavičín, Brumov-Bylnice, Bojkovice, Valaš-
ské Klobouky a Luhačovice, jejichž žáci se
účastní povinné výuky sdílení dílen v areá-
lu SOŠ a přírodovědných laboratorních cvi-
čení na gymnáziu. Kromě této výuky probí-
haly a dále budou probíhat volnočasové ak-
tivity pro žáky základních škol a pro žáky
střední školy. Kromě technických krouž-
ků pro automechaniky, elektrikáře, insta-
latéry, obráběče kovů a mechatroniky, mají
žáci také možnost účastnit se přírodověd-
ných kroužků analytické chemie, biolo-
gie, fyziky a astrofyziky na gymnáziu. Vý-
sledkem těchto projektových kroužků jsou
mimo jiné úspěšné reprezentace školy, měs-
ta, Zlínského kraje v celostátním kole Stře-
doškolské odborné činnosti v oboru fyzika
a  v krajských kolech astrofyziky, informa-
tiky, chemie především žáků osmiletého
gymnázia. Na SOŠ jde o významný úspěch
v celostátním kole obráběčů kovů a progra-
mování CNC strojů ve FANUC.

Celkový rozpočet projektu přesahuje část-
ku 113 mil. Kč a jeho součástí je 16 střed-
ních škol Zlínského kraje. GJP a SOŠ Sla-
vičín si z této částky „ukrojila“ 5,8 mil. Kč,
z této částky bylo investováno více než
2,5 mil. Kč do nového vybavení přírodověd-
né učebny a odborných pracovišť technic-
kých oborů na škole. 

Bližší informace je možné najít na webo-
vých stránkách školy s odkazem na projekt 
Centra vzdělávání.

Akktiviity na gggymnáziu

Ve dnech 8. – 12. září 2014 se žáci matu-
ritních ročníků zúčastnili se svými třídními
učiteli poznávací exkurze do Prahy.
Na adaptační pobyt do rekreačního středis-
ka Ploština odjeli noví primáni a žáci třídy G-1.
Žáci třetího ročníku se podíleli na organi-
začním zajištění kongresu „Odpady Luhačo-
vice“ ve dnech 8. – 11. září 2014.
 V rámci udržitelnosti projektu biologie ab-
solvovali žáci septimy exkurzi po naučné stez-
ce Chladný vrch.
 Dne 10. září 2014 naše škola participo-
vala na akci „Světlušky září“ ve spolupráci
s DDM Slavičín.
Dne 16. září 2014 se vybraní žáci zúčastni-
li natáčení soutěžního pořadu České televize
„U6 – úžasný svět techniky“. Soutěž je zamě-
řena na přírodní vědy a jejich využití v reál-
ném životě, celé natáčení proběhlo v Ostra-
vě-Vítkovicích.
Dne 24. září 2014 byli slavnostně zapsáni
žáci nových ročníků primy a G-1. Imatriku-
lace se uskutečnila v obřadní síni Městského
úřadu ve Slavičíně za účasti starosty města
Ing. Jaroslava Končického, vedení školy a zá-
konných zástupců žáků.

Akktiviity SOŠŠŠ

Zahájení školního roku proběhlo v budo-
vě Sokolovny ve Slavičíně, žáci byli zejména
seznámeni se změnami, které přinesla rekon-
strukce areálu SOŠ.
 Žáci prvních ročníků se účastnili exkur-
zí – navštívili fi rmu Lagris Podravka Dolní
Lhota, Ekofi ltr Slavičín, Media Mix Slavičín,
dále se účastnili programů nízkoprahového
zařízení KamPak Slavičín, navštívili knihov-
nu a Nadaci Jana Pivečky.
Dne 16. září 2014 se žáci oboru mechatro-
nik účastnili exkurze ve výrobní fi rmě Hyun-
dai v Nošovicích.
Dne 18. září 2014 se uskutečnil sportovní
den ředitele školy, tentokrát ve sportovním
areálu ZŠ Vlára Slavičín.
 Dne 18. září 2014 proběhly závěrečné
a maturitní zkoušky – náhradní a oprav-
ný termín.

Škkola je Auttooorizovaná osooba

Naše škola nabízí veřejnosti a fi rmám
možnost jako autorizovaná osoba získat dílčí
i úplné kvalifi kace č. 179/2006 Sb., o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání: 
v oboru Obráběč kovů
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
v oboru Elektrikář
Montér elektrických instalací
Montér elektrických sítí
Montér elektrických rozvaděčů
Montér slaboproudých zařízení
Montér hromosvodů

Naabíddka praaaccí pro vveřeejnoost 
pútvvaruu SOŠ oood měsííce llistoopadu 

p p j

 Strojírenství – výroba strojírenských
výrobků z kovů a jiných technických 
materiálů, CNC obrábění.
Instalatérství – rozvody vody a topení
a jejich opravy.
Elektrikářství – zhotovení elektro rozvodů 
a jejich opravy.
Automechanici – běžné opravy osobních 
vozů, malých dodávkových automobilů, 
příprava na technické prohlídky, přezouvání 
pneu.
 Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy 
při společenských akcích.

Je nutné předem domluvit osobně nebo
telefonicky (tel. číslo – 731 636 995) druh práce 
a rozsah u Bc. Františka Many, vedoucího 
učitele OV.

Bez ohledu na to, zda děti měly či neměly 
radost, přišel nový školní rok. Školy zase po-
hltily malé i větší žáky na celých deset měsí-
ců. Naše zařízení má jiný časový režim. Ne-
končí 30. červnem zcela, protože následují 
prázdninové aktivity.

A co září? To patřilo přípravám na „náš“ 
školní rok, který začíná 1. října 2014. Jestli 
jste v naší nabídce pravidelných aktivit 
našli to své, tak jsme moc rádi. Přesto, že 
zájmové kroužky ještě neběží, uskutečnilo 
se v září několik aktivit. Jako nejvýznamnější 
z nich považujeme celostátní humanitární 
akci pro nevidomé a slabozraké „V září 
světlušky září“. A jak akce dopadla? Velkým, 
příjemným překvapením. Letošní sbírka 
překonala všechny předchozí ročníky. 
Vybralo se celkem 18 556 Kč. Poděkování 
za hladký průběh akce (dokon-ce světluš-
kám ani nepršelo) patří nejen světluškám, 
ale i přístupu vedení ZŠ Vlára Slavičín 
a vedení GJP Slavičín. Poděkování také 
patří těm, kteří méně či více přispěli a tím 
dopomohli k tomu, že letošní vybraná 
částka byla tak vysoká. Na účet Světlušky 
byla odeslána 11. září 2014. A my všichni, 
co jsme jakýmkoliv dílem přispěli, si jen 
můžeme přát, aby peníze pomohly tam, kde 
pomoci mají.

A co v září dál? O víkendu 12. – 14. září 
2014 se v našem zařízení sešli vedoucí mo-
delářských kroužků, a to nejen naši, ale i mi-
moslavičínští s cílem výměny zkušeností, 
nápadů, námětů a rad. Dne 16. září 2014 se 
uskutečnil kurz „Malování na hedvábí“. Dne 
25. září 2014 se sešel kolektiv interních a ex-
terních pracovníků na své zahajovací schůzi, 
aby probral to, co je tuto dobu pro nás nejdů-
ležitější a souvisí s prací a zajištěním nového 
školního roku. Ve dnech 26. – 27. září 2014 
proběhl další ročník Pohádkiády ve spolu-
práci s místní knihovnou.

Takže, jak vidíte, ani v přípravném měsí-
ci jsme nezaháleli. A co je nejdůležitější? Už 
se moc a moc na Vás, děti, těšíme. 

Interní a externí pracovníci DDM Slavičín
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Turnaj ve stolním tenisu skončil až před půlnocí

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek
je možnost tisku, kopírování a ukládání
dokumentů na média, vazba dokumen-
tů do plastových kroužků, laminování do-
kumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014.
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte hospo-
dařit se svými penězi?
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

Informace Vzdělávacího střediska
Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč

Nutný počet pro otevření kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čísle
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v sídle
Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Používáme růz-
né kreativní techniky a zároveň společně strá-
víme vždy pěkné odpoledne. Bližší informa-
ce: paní lektorka Eva Bartošová na tel. čísle
777 913 782. Scházíme se každé úterý v 16.00
hodin, v Horákově vile, v prvním podlaží. 
Plán aktivit na říjen: 7. 10., 14. 10. a 21. 10. –
Vánoční korálkování 
Pořádáme:
Dne 24. října 2014 pořádáme ve Zlíně Bene-
fi ční večer věnovaný nedožitým 95. naroze-
ninám pana Jana Pivečky, na kterém vystoupí
pěvecký soubor Cantare ze Slavičína. 

Připravujeme:
Benefi ční divadelní představení „Miláček 
Anna” – 4. listopadu 2014.

43. ročník turnaje ve stolním tenisu zdo-
bila rekordní účast 107 hráčů (54 ze Sloven-
ska, 53 z Česka) ze 41 oddílů. Hrálo se ve sla-
vičínské sportovní hale na 12 stolech. Závě-
rečné fi nále družstev skončilo až půl hodiny
před půlnocí. Výsledky jednotlivých soutěží:
Soutěž jednotlivců – vyhrála slovenská ju-
niorská jednička Alexander Valúch z Kysucké-
ho Nového Mesta a obhájil tak loňské prven-
ství. Soutěž jednotlivců se hrála jako 6. ročník
memoriálu Oldy Kozáčka. Hrálo 107 hráčů.
semifi nále: Alexandr Valúch – Alexandr Dra-
gaš (PKO Bystryčany): 3 – 0
Valentin Baženov – Robert Valúch (Kys. Nové
Mesto): 3 – 1
fi nále: Alexandr Valúch – Valentin Baže-
nov: 3 – 0
Soutěž dvoučlenných družstev – celkemv
hrálo 53 družstev a soutěž se hraje jako me-
moriál Franty Trlla.
semifinále: Alexandr Valúch, Robert 
Valúch – Pavel Valko, Ivan Papák: 3 – 1
Valentin Baženov, Alexandr Dragaš – Petr
Handl, Filip Štofka (MS Brno): 3 – 1
fi nále: Alexandr Valúch, Robert Valúch – Va-
lentin Baženov, Alexandr Dragaš: 3 – 1

Soutěž hráčů nad 40 let – celkem soutěži-
lo 47 hráčů a hrála se jako 12. ročník memo-
riálu Milana Maryáše.
semifi nále: Alexandr Dragaš – Štefan Saga-
čík (TJ MEZ Vsetín): 3 – 2
Robert Valúch – Ivan Páleník (Nová Dubni-
ca): 3 – 2
fi nále: Alexandr Dragaš – Robert Valúch: 3 – 0

Soutěž hráčů do divize – hrálo celkem  
84 hráčů. 
semifinále: Vítězslav Račák (SKJ Slavi-

čín) – Vladimír Vaculík (TJ MEZ Vsetín): 3 – 0
Josef Plšek (Spartak Hulín) – Ján Stranay (ŠTK
Martin): 3 – 2 
fi nále: Vítězslav Račák – Josef Plšek: 3 – 0
Našeho hráče zastihl turnaj ve velmi dobré
formě a naše klubová jednička zaslouženě
vybojovala pro domácí barvy cenné vítězství.

Turnaj je pro hráče prověrkou přípravy
na novou sezonu a těší i účastí tří děvčat v sou-
těži mužů. Zejména 14. hráčka českého žeb-
říčku Kristýna Mikulcová z Hodonína hrála
výborně a v soutěži družstev i jednotlivců se
probojovala do čtvrtfi nále.

Pořadatelé ze Sportovních klubů Slavičín
děkují závodníkům za účast a předvedené hod-
notné výkony, sponzorům za pomoc při zajiš-
ťování cen pro vítěze jednotlivých kategorií.

Jaroslav Kučera

V týdnu od 1. do 5. září 2014 proběhl 
na naší kuželně turnaj tandemů v katego-
riích registrovaných a neregistrovaných 
hráčů. Celkem se přihlásilo 8 registrova-
ných a 28 neregistrovaných dvojic. Katego-
rii registrovaných hráčů vyhrála dvojice Ra-
dek Rak, Karel Kabela výkonem 883 pora-
žených kuželek, kategorii neregistrovaných 
hráčů vyhrála výkonem 830 poražených ku-
želek dvojice Ivo Fila, Štefan Cibulka. Tento 
turnaj získal mezi kuželkáři velkou oblibu, 
a tak se již nyní můžete těšit na další, kte-
rý proběhne v měsíci květnu 2015 po ukon-
čení amatérské kuželkářské soutěže Camo-
liga 2014/2015.
Dne 8. září 2014 byl zahájen 21. ročník 
Camoligy – amatérské soutěže v kuželkách 
za účasti 20. družstev. Přijďte povzbudit jed-
notlivé týmy, hrací dny jsou pondělí, středa 
v 17.30 a 19.30 hodin, pátek v 18.00 a 20.00 
hodin. 
 Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 ho-
dina/150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotliv-
ce, informace na telefonu: 604 715 537 – Pa-
vel Sláma. 
Nabízíme fi rmám možnost své prezentace 
v prostorách kuželny, informace na telefonu: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz

Kuželkářský klub Slavičín 

Domácí zápasy v říjnu 2014:
Krajský přeboor
KK CAMO Slaavičín AA – TJ Vaalašské Me-
ziříčí C, sobotaa 11. 10.. 2014, 166.30 hodin
KK CAMO Slaavičín A – KC Zlínn B, sobota 
18. 10. 2014, 16.30 hoddin

Krajská soutěěž
KK CAMO Slaavičín B – TJ Zbroojovka Vse-
tín D, neděle 112. 10. 2014, 9.000 hodin
KK CAMO Slaavičín B –– TJ Sokool Machová 
C, neděle 26. 110. 20144, 9.00 hodin
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Slavičínští fotbaloví internacionálové zvítězili v utkání družebních měst
Velmi dobrým výkonem se v pátek

29.  srpna 2014 prezentovali ve slovenské
Nové Dubnici nad Váhom slavičínští fot-
baloví internacionálové. Na Slovensku byl
státní svátek a také 70. výročí SNP, který
chtěl domácí tým důstojně oslavit a posklá-
dal tak velmi silnou sestavu i s Rumanem
a Ondrejíkem. Valaši přicestovali k Váhu
také ve velmi dobrém složení, posíleni o Ro-
mana Hlavičku z Újezda a řadu aktivních
fotbalistů, v čele s Milošem Vaňkem, Mi-
lanem Bothem a Petrem Lukášem.

Samotné utkání družebních měst při-
neslo velmi hezkou podívanou, Dubnica
v úvodu spálila velkou šanci a hráči FC
TVD dvakrát neproměnili samostatné ná-
jezdy. V rozmezí pěti minut se však trefi li
J. Šándor s P. Abrahámem a do kabin se od-
cházelo za dvoubrankového vedení Vala-
chů. Domácí tým ve druhém poločasu zvý-
šil své obrátky, ale obrana Valachů odoláva-
la, pak ale přišel poměrně laciný kontaktní
gól. Naštěstí Roman Hlavička vzápětí vrá-
til dvoubrankové vedení, domácím se po-
dařilo snížit až v samotném závěru utká-

ní. Výhra Slavičanů je ale naprosto zaslou-
žená a na slovenské půdě předvedli kvalitní
hru. Odveta je naplánována na slavičínské
hřiště na sobotu 27. září 2014 od 15 hodin.

Internacionálové MFK Nová Dubnica
n/V (SK) – Internacionálové FC TVD Slavi-
čín  2:3 (0:2)

Branky Slavičína: J. Šándor, P. Abrahám 
a R. Hlavička
Sestava Slavičína: P. Kolařík – Š. Hei-
ník, M. Vaněk, J. Málek, L. Argaláš, P. Lu-
káš, M. Suchý, J. Šándor, M. Both, R. Hla-
vička, P. Abrahám, P. Koseček, J. Divila, 
S. Belžík a Z. Valenta  Petr Koseček

V sobotu 13. září 2014 vstřelil v mistrov-
ském utkání Mladcová B – Nevšová A odcho-
vanec Nevšové Václav Tomšů svůj 300. gól
v mistrovských mužských soutěžích.

Tento unikát se mu povedl za 8 sezon,
které v dresu Nevšové odehrál. Na jaře 2014
přerušil své působení v Nevšové a zahrál si
divizní soutěž ve Viktorii Otrokovice. Jelikož
jeho fotbalové srdce patří do Nevšové, vrátil se
zpět do mateřského klubu a ve svých 29 letech
se tak nesmazatelně zapsal do kroniky fotbalu
Nevšové. Za tuto vzornou reprezentaci obce
i TJ mu patří dík.

výbor TJ Sokol Nevšová

Úspěšný odchovanec Nevšové Kalendář turistických akcí
4. 10. zájezd na pochod „Slovácké
vinohrady“

Aktuální informace jsou pravidelně
uváděny na informační tabuli na auto-
busové zastávce před radnicí ve Slavičíně.

Slavičínští turisté děkují panu Dalibo-
rovi Hubíkovi a panu Radku Svobodovi 
a jejich fi rmám za sponzorskou pomoc při 
„Slavičínské šedesátce“.

Ne 5. 10. Drakiáda – od 15.00 hodin, na lou-
ce u Pivečkova lesoparku
Po 6. 10. 9.30 hod. – Podzimní bazárek – 
příjem oblečení
Út 7. 10. 9.30 hod. – Podzimní bazárek –
přijďte si nakoupit dětské oblečení
St 8. 10. 9.30 hod. – Podzimní bazárek – 
přijďte si nakoupit dětské oblečení
Čt 9. 10. 9.30 hod. – Podzimní bazárek – 
přijďte si nakoupit dětské oblečení
Pá 10. 10. 9.30 hod. – Podzimní bazárek –
výdej oblečení  
Po 13. 10. 10.00 hod. – Hrajeme si s rybičkami
Út 14. 10. 10.00 hod. – Čtenářem od batolete, 
13.00 hod. – volná herna
St 15. 10. 10.00 hod. – Malý šikula – kytičky, 
13.00 hod. – volná herna
Čt 16. 10. 10.00 hod. – Hudební miniškolič-
ka, 13.00 hod. – volná herna
Pá 17. 10. 10.00 hod. – Skládáme puzzle
Po 20. 10. 10.00 hod. – Skáčeme na trampolíně
Út 21. 10. 10.00 hod. – Tvořílek pro dvouleté
děti – zvířátka, 13.00 hod. – volná herna
St 22. 10. 10.00 hod. – Pohybové hrátky pro 
roční děti, 13.00 hod. – volná herna
Čt 23. 10. 10.00 hod. – Hrajeme si s modelí-
nou, 13.00 hod. – volná herna
 Pá 24. 10. 10.00 hod. – Hrajeme si s razítky
27. 10. – 29. 10. podzimní prázdniny
Čt 30. 10. 10.00 hod. – básničky s pohybem 
pro děti, 13.00 hod. – volná herna
Pá 31. 10. 10.00 hod. – Halloweenská párty

Po dobu podzimního bazárku (6. – 10. října 
2014) volná herna nebude.
Změna otevírací doby:
po:  9.00 – 12.00 hodin,
út:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin, 
st:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin, 
čt:  9.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 16.30 hodin, 
pá: 9.00 – 12.00 hodin.

Více informací: web: http://mc.slavicin.org/, 
facebook: Mateřské centrum Slavičín, telefon: 
778 468 820.

muži A – divizee, skupinna E
neděle 5. 10. Viiktorie PPřerov 100.115
neděle 12. 10. HHranice 10.15
neděle 26. 10. NNový Jičíín 10.15
muži B – I.B. třřída 
neděle 19. 10. SSehradicce 10.15
dorost – krajskká soutěžž
sobota 18. 10. PPoličná 110.00
žáci – krajský ppřebor
sobota 4. 10. Vikktoria Ottrokovice 9.30 a 11.15
sobota 11. 10. BBaťov 19330 9.30 a 11.15
sobota 25. 10. VVsetín 9.30 a 11.155
přípravka – krrajská sooutěž sk. BB
Pondělí 6. 10. ZZlín A 166.30

Mistrovská utkáníí 
FC TVD Slavičín

M
Program MC Slavičín na říjen 2014
St 1. 10. 10.00 hod. – Hry pro všestranný roz-
voj pro roční děti, 13.00 hod. – volná herna
 Čt 2. 10. 10.00 hod. – Stavíme z kostek,
13.00 hod. – volná herna
Pá 3. 10. 10.00 hod. – Tvořílek – draci

Foto: Alois Strnad
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Poslední srpnovou neděli jsme v naší far-
nosti uspořádali první farní den. Už něko-
lik let jsme tuto akci plánovali, ale vždyc-
ky naše plány zůstaly pouze v oblasti zbož-
ných přání. Ale letos se konečně přání sta-
lo skutečností a 31. srpna 2014 nastal den 
„D“. Už v sobotu odpoledne a pak v neděli 
dopoledne nosily naše milé ženy své výtvo-
ry – buchty do soutěže o nejchutnější buch-
tu. Naše pochybnosti o tom, jaké bude po-
časí, jestli nebude pršet a zda se akce usku-
teční, se rozptýlily hned po ránu, kdy se ko-
lem deváté na obloze objevily první sluneční 
paprsky, které vydržely svítit až do večera. 
Farní den začal, jak jinak, mší svatou v jede-
náct hodin v kostele. Při mši svaté otec Mi-
roslav požehnal našim dětem jejich školní 
pomůcky. Po mši se ti, kteří pozvání přijali, 
přemístili do prostoru Charity svatého Voj-
těcha, kde probíhal víceméně volný program 
a zábava. Pro všechny bylo připraveno ob-
čerstvení, pro děti spousta soutěží, děti i do-
spělí si mohli prohlédnout historické zbra-
ně, mohli se projet na koni, povykládat si 
třeba u kafíčka, pivča či limči, ochutnat vý-
borné pečené skvosty našich farnic, kterým 
tímto děkujeme za jejich ochotu a snahu za-
pojit se do soutěže. Porota měla velmi těžký 
úkol, protože všechny buchty byly skuteč-
ně vynikající. Pochybnosti o tom, že přijde 
málo lidí, se naštěstí také brzy rozplynuly.

První farní den

Přijměte pozvání do knihovny k návštěvě
akcí, probíhajících v rámci Týdne knihoven
od 6. do 12. října 2014! Můžete si vybrat
z uvedené nabídky pořadů:
6. říjen 2014 Vzdělávací pondělí – pro
děti i dospělé
 8.00 – 11.00 hodin: Vstupte s námi
do informační brány! Besedy pro žáky
od 5 do 9. tříd a studenty SŠ o tom jak ov-
ládnout umění práce s informacemi pomocí
nástrojů a služeb knihoven (systém třídění
naučné literatury, ovládací prvky on-line
katalogů knihoven, služba Ptejte se kni-
hovny aj., získávání literárních zdrojů nejen
ke studiu).
 13.30 hodin: Tajemství skřítků
a strašidýlek. Výprava do světa nadpřirozených
bytostí formou soutěží, her a hádanek pro děti
ze školních družin. 
Knížky plné čar a kouzel. Výstava knih
pro děti a mládež žánrově orientovaná
k uvedené akci.
13.00 – 15.00 hodin: On-line čtenář! 
Opakovací lekce práce s katalogem městské
knihovny i jiných knihoven pro zájemce
všech věkových skupin (využívání možností
čtenářského konta, rezervačních služeb,
vyhledávání dokumentů). 
7. říjen 2014 Literární úterý pro školáky 
i poškoláky
11.00 – 12.00 hodin: Malované příběhy.
Beseda se známou ilustrátorkou dětských knih
Markétou Vydrovou, která žáky 4. ročníků ZŠ
provede zábavnou formou světem současné
dětské ilustrace.
13.00 – 16.00 hodin: Záhady knižní říše.
Hrdinové dětských knížek v hádankách
a kvizech – zábavné soutěžní odpoledne pro
malé návštěvníky knihovny. Jeho součástí 
je výtvarná dílna, v níž děti vytvoří ilustraci
ke své oblíbené knize.
8. říjen 2014 Bezbariérová středa – pro
seniory a handicapované občany 
9.00 – 11.00 hodin: Kdo uhádne – vyhraje!
Dopoledne plné vědomostních soutěží a her
z oblasti přírody, literatury, fi lmu, cestování
aj. pro klienty Charity sv. Vojtěcha, v němž
nebude poražených, pouze vítězů.
13.00 hodin: Velcí herci malých rolí.
Přednáška a fotoprojekce na téma životních
osudů méně známých herců a hereček z ob-
dobí první republiky. Určeno Klubu důchodců.
9. říjen 2014 Rodinný čtvrtek – Den

otevřených dveří v knihovně!
Program celého dne:
 8.00 – 11.00 hodin: Powerpoint – rady, 
návody tipy. Malá škola tvorby jednoduché 
prezentace v programu Powerpoint, určená 
pro začátečníky. Na lekci je nutné objednání 
předem telefonicky (577 341 481) nebo 
e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz .
13.00 – 16.00 hodin: Krása spadaného 
listí... Tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi 
i pro všechny ostatní zájemce, kteří se rádi 
zapojí do výtvarných činností s podzimní 
tematikou (tvorba zvířátek z listí, listové 
mozaiky aj.). 
19.00 – 22.00 hodin: Dnes večerní kni-
hovnická pohotovost! Literárně informativní 
večer pro všechny, kdo se chtějí detailněji
seznámit se službami a aktivitami knihovny.

Co konkrétně od tohoto večera očekávat?
Lze využít večerního půjčování knih a také
možnosti registrace do knihovny zdarma.
V programu fi guruje krátká fotoprojekce
uplynulých knihovnických akcí, seznamka
s webem i facebookem knihovny, exkurze
po celé budově, návštěva výstavní galerie i stu-
dovny MUDr. Lumíra Horáka, jejíž fond tvoří
zajímavé publikace vydané před rokem 1945.
Poté se můžete u šálku čaje či kávy aktivně
zapojit do tradiční hlasité četby knižních
úryvků. Číst ukázky ze svých oblíbených titulů
mohou číst všichni návštěvníci, posluchači
jsou taktéž vítáni.

Součástí akce je Novinkový „pel mel“ –
výstava a prezentace nových knih ve fondu
městské knihovny.

V tento den platí amnestie na registrační
poplatky, čtenáři se mohou do knihovny 
registrovat ZDARMA!
10. říjen 2014 Pátek pro všechny 
9.00 hodin: Všelijaké knížečky pro kluky 
i holčičky. Seznámení s literární tvorbou pro
nejmenší pro děti z mateřských škol.
13.00 – 15.00 hodin: Jak dostat „ježka“
z klece. Zábavné odpoledne nejen pro
děti a mládež, plné rébusů, hlavolamů,
doplňovaček a luštění dalších zapeklitých
úkolů. Každý návštěvník akce získá drobnou
odměnu.  Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městská kknihovnaa zve veřeejnost 
na talkk-show s populárnním 
historikem a sppisovateleem 

VLASTIMILEM 
VONDRUŠKOU

Oldřich z Chluumu
historickýý románn a skuteečnost

Akce se konná v páteek 10. říjnna 2014, 
v 18.00 hodinn, sál v 1.. podlaží kknihovny. 

Vstup volný!

O pořadu....
Setkání se spisovatelem Vlastimilem

Vondruškou není klasickou besedou, ale jak
sám říká, jde o talk-show, v níž se pokouší
zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě
a také o životě našich předků. Právem se
řadí mezi naše nejpopulárnější spisovatele
historických románů a faktografi ckých pub-
likací, které jsou u čtenářů ve velké oblibě.
Stejně jako jeho knihy, ani tento pořad ne-

postrádá nadhled, ale je současně postaven 
na reálných faktech. A protože se Vlastimil 
Vondruška dívá na historické prameny 
jinýma očima než školní učebnice, dozví se
posluchači řadu překvapujících odhalení. 
Věděli jste, že středověké pivo chutnalo 
úplně jinak, než to dnešní? A že se hojné pití
piva nejen neodsuzovalo, ale naopak patřilo
ke společenským povinnostem? Napadlo by 
vás, že naši předkové měli ve středověku 
v erotickém konání větší svobodu, než má 
dnešní společnost? Vlastimil Vondruška 
jako autor historických detektivek přiblíží 
rovněž středověkou spravedlnost na základě 
skutečných dobových případů, kdy podle 
něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale 
hledali spravedlnost ve svém srdci. Je toho 
hodně z odkazu našich předků, čím bychom 
se měli podle něj inspirovat. A nejen my, 
ale především mocní tohoto světa, protože
slovy V. Vondrušky... „národ, který zapomene 
na svou minulost, ztratí budoucnost“.

Městská knihovna
Milí roodičee a pprarodiččeee, zveme Váss i Vaaše 

nejmmenšší na další záábbbavné oddpolledne
KNIHOVNIČKA SKŘÍTKA 

NEZBEDNÍČKA. 
Popleteený skříttek zaveedde děti mmezi  hrddiny 

známmé knnížkyy Ondřeejje Sekoryy – FFerdda 
Mraavenec. KKromě ttvvvořivé díllničkky jee 

tradičnně připraavena řřaada veselých úkoolů, 
her a háádannek, včetně mmmalého oobčeerstvení.

Akce pprobběhnne ve čttvvrrtek 2. říjnaa 20114, 
od 115.000 hodinn,, v 1. poddlažíí 

měsstské kknnnihovny.
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Poděkování
Charita sv. Vojtěccha Slavičín 

touuto cestoou děkujee za poskyt-
nuttí fi nančnní podporry z rozpoč-
tu mměsta Sllavičín. GGranty byly 
vyuužity čásstkou 2 0000 Kč na Za-

hradní slavnosst – akci kkonanou dne 27. září 
2014, dále pakk částkouu 3 000 Kčč na Canes-
terapii – pes teerapeuteem. Jednáá se o léčeb-
nou metodu, ktterá je u nnašich kliientů velmi 
oblíbená, napoomáhá rrozvíjet mmotorickou 
činnost a uvollnění svalů. Z části byla ca-
nesterapie reaalizovánaa v měsícci září a do-
končena pak vv měsícii říjnu.

Posledním grantemm v hodnootě 2 000 Kč 
byly pokryty nnákladyy na nákuup materiá-
lu, určeného pro výrobbu výrobkků, kterými 
se mohli naši klienti pprezentovvat na růz-
ných společennských aakcích mměsta Slavi-
čína a okolí.

Poděkování patří především našemu
Pánu, že nám dal své požehnání pro toto
milé farní společenství, dále P. Miroslavo-
vi za to, že akci podpořil svou účastí, všem,
kteří jakýmkoli způsobem přiložili své ruce
k dílu, ženám, které upekly buchty, Terezce
Studenkové za to, že ochotně přivedla svého
koně, všem našim sponzorům – panu Libo-
ru Malaníkovi, Radku Svobodovi (Pivovar
Hrádek), Josefu Otépkovi (pekárna ORA),
ředitelce Charity sv. Vojtěcha Mgr. Mileně
Tománkové za milé přijetí v prostoru cha-
rity, ale především Vám všem, kteří jste při-
jali pozvání k účasti…

Pevně doufáme, že tímto prvním roční-
kem začala nová hezká tradiční akce… 

Takže se těšíme za rok na shledanou…
Členové ekonomické a pastorační rady

aPozvánky, kalendáře
10. 10. Městtská knnihhhovna
TALK--SHOOW SS VLASSTTTIMILEMM 
VONDDRUŠŠKOU 
12. 10. Armmypark
ZAKONČEENÍ SSEZONNYYY
20. – 211. 100. Sokolloovna
BAZÁRREKK DĚTTSKÝCCHHH VĚCÍ 
24. 10. ZŠ MMalé Poollee
LAMPPIONNOVÝÝ PRŮVVOOD
30. 10. Sokoolovna
HALLOOWEEENSKÁ PÁÁÁRRTY

Výstavy: 
Měsstské infofocentruummm
ZDENĚĚK KKUTTRA – KKRRRESBY
Měsstská kniihovna
JIŘÍ JAANEEČKAA – FOTTOOOGRAFIEE
Raddnicce
JOSEFF FLOOREŠ – SAKKKKRÁLNÍ SSTAVAVBYY
Galleriee Jasmmín
MIROSLAAV PIINĎÁK ––– IMPREESE II

Připravujeme: 
4. 111. MMILÁÁČEK AANNNNA – DIVAADLOO 
15. 11. OCHHUTNÁÁVVVKA VÍNN
29. 11. FOLLKLORNNNNÍ VEČERR
2. 112. HHRADDIŠŤANNNN – 
VÁNOOČNÍÍ KOONCERTTT  (200 Kčč)

ZŠ MMalé Polle pořádáá 
30. října 2014 – čtvrtek 

ve spoluprácci s Městským infoocentrem 
Slavičín a Dommem dětíí zábavné odpoledne 

HALLOOWEEENSKOU 
PPÁRRTY 

Sraz všecch strašiddelných bbytostí
(duchů, čaroddějnic, koouzelníkůů, pavouků, 

netopýrů, upírů a jjiných strrašidel) 
je v 15.00 hodin v sále Sokolovny. 

Program: souttěže, přehhlídka strrašidelných 
masek, oceenění dýňňových sttrašidel 

a spousta zábbavy, hudba a obččerstvení.
Srdečně jsoou zványy děti ze Slavičína 

a okoolí.

MMilí roodiče, mmilé děti, 
už vítte, jak budetee trávit dlouuhhhé 
podzzimní a zimnní podvečerryy?? 

Ve středu 8. října 2014 zahajujeme 
na Orlovně ve Slavičíně v 16.15 hodin 

již 20. ročník

CVIČEENÍ RRODDIČŮ A DDDDĚTÍ
ve vvěku 2 – 6 let. 

Pokud máte chuť sii spolu zacvviičit, 
zahrát nebo si jjen tak trochu zasskkootačit, 

přijďte mmezi nnás! Ráddi Vás přivítááme! 
Cvičení jje zdaarma – nájemné zaa ppros-

tory Orlovny jee hrazeno z grantuu mmměsta 
Slavičín. 

Info: Ing. EEva Hubíkovvá, vedoucí ccvvičení, 
telefoon: 737 810 692. 

Armypark Slavičín Vás zve na

Zakončení
sezony 2014

Neděle 12. října 2014, od 13.00 hodin
Vojenská technika v akci
raketomet RM 70 GRAD
UAZ 469, PRAGA V3S, GAZ 66
Tatra 815 VVN, BRDM 2RCh
BVP Sněžka

KVH Maxim Otrokovice
Výstroj a výzbroj 2. světová válka 
Dynamická ukázka
JPO 2 Slavičín
Přistání ultralightu
„Bonbónový nálet pro děti“

Prohlídky muzea
Vševojsková expozice ČSLA
Expozice spojovacího vojska
Expozice raketového vojska
Expozice zbrojní výroby na Valašsku

Občerstvení zajištěno, parkování v areálu. 
Vstupné – dospělí 40 Kč, děti 20 Kč. 

ZŠ Malé Pole spolu s Domem dětí 
a mládeže pořádá

LAMPIONOVÝ 
p

PRŮVOD
PUTOVÁNÍ S BROUČKY

24. října 2014, od 17.00 hodin. 
Sraz účastníků je u ZŠ Malé Pole. 
Vítány jsou kostýmy a lampiony!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Cukrárna Jasmín

od 3. 10. 2014
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Bazárek dětských věcí
Členky místní organizace Českého sva-

zu žen Slavičín oznamují, že se ve dnech
20. – 21. října 2014, v době od 12.00
do 18.00 hodin uskuteční v Sokolovně
Slavičín tradiční bazárek dětských věcí.
Do prodeje budou přijímány pouze věci
nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci
na podzim a zimu) v počtu 25 ks na osobu. 

Seznamy a pořadová čísla k zapsání
věcí budou k vyzvednutí od 1. října
2014 na Městském infocentru Slavičín.
Jednotlivá čísla na prodávané věci,
prosíme, přišpendlujte pouze svěracím
či obyčejným špendlíkem, věci s čísly
přišitými nití či sešívačkou nebudou
přijímány do prodeje.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Český svaz žen Slavičín

Taneční kurz pro dospělé
 kurz je určen pro manželské páry a taneční 
dvojice
 lektor kurzu: taneční mistr Aleš Mědílek 
cena kurzu: 2 100 Kč za pár (celkem 8 lekcí)
kurz se uskuteční na Sokolovně ve Slavičíně, 
vždy v pondělí v 19.00 hodin, začátek – listopad 
2014
zájemci se mohou hlásit v průběhu měsíce
října na Městském infocentru Slavičín

Chaaritaa sv. VVojtěchhaaa Slavičínn pořádáá 
15. listopadu 2014

zájezd na termální koupaliště 

VVEELKKÝ MMMMEDDERR 
Cenna 3000 Kčč, odjezzddd v 6.00 hhodiin zee 

zasstávky RRRadnice.
Přihhlásit see můžete 

nna teelefoonu 7311 6621 122 nneboo 
osobbně nna peenzionuuu č. 235 v Hráádkuu.

 Sobota 11. 10., 20.00 hodin, Horákova 
vila – fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – ŘÍJEN S GRETOU GARBO 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-
mová projekce pro účastníky projektu. Vybí-
rejte z titulů: Královna Kristýna/Anna Ka-
renina. Na http://dokinavsobotu.slavicin.
org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru. 

Vstup zdarma.
 Neděle 12. 10., 15.00 hodin – bijásek 

PRINCEZNA NEVĚSTA
Královská dcera a chudý chlapec v pohád-

kovém příběhu o statečnosti, odvaze a lás-
ce. Stačí se v pravý čas chopit šance a zažít 
velkou lásku.

Malý chlapec leží v posteli s chřipkou 
a těší se na chvíli, kdy mu začne dědeček 
předčítat z knížky. Dobrodružství, která 
chlapec dychtivě poslouchá, mu náhle před 
očima ožívají. Stane se svědkem nádherné-
ho příběhu lásky, odehrávajícím se v králov-
ství Florin. Hrdinové, obři, darebáci a čaro-
dějové v kouzelné pohádce pro malé i velké 
diváky. Jedinečný pohádkový příběh, který 
vás dovede k slzám dojetí.

Režie: Rob Reiner
Hrají: Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris 

Sarandon, Christopher Guest, Wallace Sha-
wn, André the Giant

Dobrodružný/Komedie/Romantický/Fan-
tasy/USA, 1987, 98 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 12. 10, 20.00 hodin

10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU
Hlavní hrdina nové fi lmové komedie Ma-

rek je typickým příkladem mladého mimo-
ně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chyt-
rý a milý student astrofyziky, jehož největ-
ší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horosko-
py. Jeho dráhu mu však jednoho dne překří-
ží dívka snů a Marek se zamiluje tak bezna-
dějně, že ve škole není schopen ani udělat 
zkoušky. V tento moment se do věci obouva-
jí jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se po-
volat na pomoc a zasvětit do Markových pro-
blémů jeho otce, který je úspěšným vydava-
telem řady bestsellerů na téma: jak získat 
ženu. Společně pak začnou Markovi připra-
vovat velkou strategickou hru, díky níž by se 
mu mělo podařit najít cestu k milované dív-
ce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký
průšvih. Marek pod vedením otce a přátel ab-
solvuje velmi svérázný kurz dívčí psycholo-
gie. Platí ovšem v životě těch 10 zaručených 
pravidel přesně podle knížek?

Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, 

Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolan-
ský, Tereza Nvotová, Petr Buchta, Ladislav 
Županič, Anna Šišková

Komedie/Česko, 2014, 100 minut. Vstup-
né 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 23. 10., 9.00 hodin – fi lm a ško-
la

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol 

ve Slavičíně. 
 Sobota 25. 10., 20.00 hodin – film 
a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – ŘÍJEN S GRETOU GARBO 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-
mová projekce pro účastníky projektu. Vy-
bírejte z titulů: Ninočka/Dáma s kaméliemi. 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se mů-
žete zúčastnit hlasování o výběru. 

Vstup zdarma.
 Neděle 26. 10., 15.00 hodin – bijá-
sek  k

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Magický příběh nás zve do pohádkového 

světa zázračných víl, skřítků a kouzel. Pů-
vabná mladá dívka Helen nevěří na pohádky. 
Její otec, vévoda Theseus, je velmi nemocný 
a Helen je připravená udělat cokoliv, aby se 
opět uzdravil. Stará legenda vypráví, že jed-
nou za rok mohou lidé vstoupit do magické-
ho světa víl a skřítků, kteří jim splní jejich 
sny. Helen se vydává hledat královnu víl Ti-
tanii, aby ji požádala o pomoc. Jejími spo-
lečníky na nebezpečné cestě se stávají dva 
rivalové Demetrius a Lysander, kteří bojují 
o její lásku. Jenže pohádkový svět se během 
staletí hodně změnil. Čarovná zákoutí, líné 
víly, vypočítavé čarodějnice a královna, kte-
rou je velmi těžké najít...

Režie: Manolo Gómez
Animovaný/Drama/Romantický/Dobro-

družný/Španělsko/Portugalsko, 2005, 85 mi-
nut. Vstupné 30 + 1 Kč. 
 Neděle 26. 10., 20.00 hodin – fi lmový 
klub

BORGMAN
Co byste udělali, kdyby jednoho rána 

u vaší luxusní vily zazvonil bezdomovec, 
tvrdil, že dobře zná vaší ženu a chtěl se vy-
koupat? Richard mu pořádně nandá. Jeho 
ženě Marině je to ale trapné, a bezdomov-
ce, který se představuje jako Borgman, pus-
tí dovnitř. A tak to celé začne. Příběh fi lmu 
Borgman je krutý, přímočarý a optimální 
pro milovníky černého humoru. Jenže kro-
mě toho pokládá i řadu otázek a nechává di-
vákům prostor, aby si ho přebrali po svém. 
V mnohém připomene postupy české nové 
vlny, v mnohem zas ironická a přesná se-
verská dramata.

Režie: Alex van Warmerdam 
Hrají: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Je-

roen Perceval, Alex van Warmerdam, Sara 
Hjort Ditlevsen, Eva van de Wijdeven, Annet 
Malherbe, Gene Bervoets, Pierre Bokma, Ari-
ane Schluter, Reinout Scholten van Aschat 

Thriller/Drama/Komedie/Nizozemsko/
Belgie/Dánsko, 2013, 113 minut. Vstupné: 
členové fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostat-
ní 80 + 1 Kč. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/. 
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Společenská kronika
NAROZENÍ – SRPEN
Zbyněk a Blanka Hubíkovi – dcera Lucie

SŇATKY – SRPEN
Milan Častulík a Lenka Kozubíková
Karel Mikulec a Eva Slováková
Zdeněk Valenta a Lucie Urbanová
Aleš Mlíčko a Petra Pučalíková
Petr Pazdera a Markéta Lišková

21. 8. 2014  Josef Kudela, 56 let, Slavičín
21. 8. 2014  Cyril Výtiska, 79 let, Slavičín
24. 8. 2014  František Kolomazník, 86 let, Slavičín
26. 8. 2014  Anežka Durďáková, 77 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského 
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření 
manželství, dostavte se, prosím, na matriku Měst-
ského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpra-
cováním a zveřejněním osobních údajů na základě 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ÚMRTÍ
2. 8. 2014  Ludvík Štěpánek, 89 let, Slavičín
3. 8. 2014  Anna Andersová, 83 let, Nevšová
4. 8. 2014  Emil Argaláš, 71 let, Hrádek
5. 8. 2014  Božena Jahodová, 66 let, Sleezské Rudoltice
5. 8. 2014  Antonín Švihálek, 73 let, Uherský Brod
7. 8. 2014  Ludmila Křenková, 85 let, Prraha 5
9. 8. 2014  Věra Tluková, 88 let, Slavičíín

11. 8. 2014  Stanislav Mudrák, 81 let, Šannov
14. 8. 2014  Libor Petrů, 37 let, Rokytnicece

V Z P O M Í N Á M E

Dne 31.. října 2014 
by se ddožil 80 let 

paaan Vojtěchh GOLDBACH.
S láskkouuu na něj vzzpomínají manželka, 

syynovvévé Roooman a Paavel, vnoučata Marek,
Kammmil, Petr, Nelaa a ostatní příbuzní.

VVšem jehhho známýmm děkujeme za tichou 
vzpomínnku na něj.

DneDneDne 12 122.. říjnna 2a 014014014 
vzpvzpvzpomeomeomenemneneme 1e . sssmutmutmutné nné é

výrvýrvýročíočíočí ú úm úmrtírtí pa papannna 
BohBohBohumiumiumila la la BĚLBĚLBĚLOTYOTY

ýýý
ze zeze Slavičínína. a.YY

SS lS lS láskáskáskou ou ou vzpvzpvzpomíomíomínajnajn í mí manželklkelka aa aa aa  dc dceery 
a ra ra rododiodinamnammi. 

Dneee 277.. října 20014 uplynou 4 roky, 
kdy náás opustil 

pan Stanislav ŠTTEFANÍK
y pp

 ze Šanova. 
S láskou a úctou sstále vzpomínají a za 
tichou vzpomínkku děkují manželka, tichou vzpomínkku děkují manželka

dcery a syyn s rodinami. 

Dne 28.. října 2014 
uplyne 5 llet od chvíle,
kdy nás naavždy opustil

pan Joseef BRLICA. 
SS láskou a úctou vvzpomínají manželka 

Lidmila, dcera Yvetta 
a syn Joseef s rodinami. 

DDnne 9. října 2014 uplynou 4 roky 
pllné ssmmutku, kdy nás navždy opustil nááš 

mmmilovaný manžel, tatínek, syn, 
bratr a dědeček, 

pann FFrantišek KOZUBÍK z Petrůvky. 
SS lásskou a úctou vzpomíná celá rodina.a. 

Kdoo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme. 

Dne 13. října 2014 
uplu yne 17 let, kdy nás navždy 

opustila naše dcera
BlaBlaankan  DORUŠKOVÁ

p
 ze Slavičína. 

ZaZa titichou vzpomínku děkují rodiče,
sesesstratraa Re nata a sestra Jarmila s rodinouu. 

Dne 22. října 2014 
vvzpomeneme 5. výročí úmrtí
 paní Kristiny REMEŠOVÉ

ý
. 

S láskou vzpomíná manžel 
a syn Roman s rodinou. a syn Roman s rodinou

DDnne 14. října 2014 vzpomeneme
112. smutné výročí úmrtí paní

Hedviky PEŠKOVÉ
ý

a ddne 15. října 2014 18. výročí úmrtí 
ppaní HHedviky HRBÁČKOVÉ

j ýý
 z Nevšovéé. 

S lááskou a úctou vzpomínají manžel,
ddceryy Ilona a Petra s rodinami a rodinaa 

Hrbáčkova. 

Dne 25. října 22014 
by se ddožila paní Annaa RYŠKOVÁ

j

z Divnii 105 let a dne 118. října 2014z Divniic 1
e 35 let od jejíího úmrtí. uplyyne
u vzpomíná ddcera MarieS láskkou
nou a ostatní příbuzní. s roodin

Dne 6. října 20014 siD
neme 10. výroočí ode dne,připomme
nás navždy oopustilakkdy 

paní ahomíra ŠTEFFANÍKOVÁDDra
y py

ze Šanova.
kou a úctou vzzpomínáS llásk
hou  vzpomínnku děkuje a za tich
Drahoslav s rodinou. syyn D

Dne 3. října 2014 uplyne 10 leet od úmrtí 
paní Marie ŽERAVČÍKOVÉ

j p yp y
 zz Divnic. 

S láskou a úctou vzpomínáá odia úctou vzpomínáá rodina 
Žeravčíkova. 

p

Dne 4. října 2014 vzpomeeneme 
4. výročí úmmrtí pana Josefa UURBÁNKA

p

ze Slavičína.
Za ticchou vzpomínku vššem, 

kdo vzpoomenou, děkuje maanželkaaaaa 
aa děti s rodinami.

Dne 23. řříjna 2014 si připommeneme 
1. výročí, kdy nás navždy oopustil 

paan Bohumil HÝBL
y y

. 
Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi. 

Za tichou vvzpomínku děkují mmanželka, 
dcery ss rodinami a celá roodina. 

Dne 3. října 2014 vzpomeeneme
10. výročí úmrtí panaa

Ing. Františka SMOLÍKA
ý p

 z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomínají aa za tichou 

vzpomínku děkují manželkaa Božena
 a dcery Šárka a Lenkka. 

j

Touto cestou chceme poděkovat všem, 
kteří  v sobotu 30. srpna 2014 
doprovodili na poslední cestě 
paní Anežku DURĎÁKOVVOU

p
. 

Děkujeme také za projeevy 
upřímné soustrasti a květinoové dary. 

Zarmoucená rodina.

Blahopřejeme

Dne 16. října 2014 oslaví manželé 
Vlasta a Leopold LEZNOVI

diamantovou svatbu. 
Mnoho zdraví a pohody 

do dalších společných let přeje 
dcera Alena s rodinou a syn Leo. 

Maminko, tatínku, uličkou lásky 
kráčíte již 50 let, Vaší lásce

blahopřeje dnes celičký svět!
Paní Marie MANOVÁ

j ý

a pan Josef MANA
dne 3. října 2014 slaví zlatou svatbu.

Mnoho zdraví a štěstí přejí
dcera Ilona, syn Pavel 

a vnukové Marek a Erik.
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INTOLERANCE| heavy-rock

IO A| blues-rock | Sidonie

| rock |Brno

TINNT

semafors rsemaforBrumovskýB ýBrumovský

IO A INTOLERANCE

RO N ERNI RA
RO N ERNI RRO NRO N

|Brumov-Bylnice

NTS Prometal Machining, s. r. o., se sídlem ve Slavičíně je dceřinou
společností významné holandské průmyslové skupiny NTS-Group
(www.nts-group.nl).
Firma se zabývá zakázkovou výrobou částí strojů a technologických 
zařízení a disponuje širokým spektrem moderních technologií v pro-
cesu CNC obrábění, tváření plechů, práškového lakování a montáží. 
Zhruba 85 % produkce fi rma exportuje do západní Evropy a zámoří.

V důsledku dalšího rozvoje hledáme
vhodného kandidáta na pozici:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALITY 

Profi l kandidáta:
- SŠ/VŠ vzdělání
- znalost problematiky řízení kvality 
- praxe z výrobní fi rmy, ideálně ze strojírenství
- pozitivní přístup, dobré komunikační schopnosti
- znalost anglického jazyka slovem i písmem

Hlavní náplň práce:
- příjem, evidence a správa reklamací v informačním systému
- komunikace se zákazníkem a vnitropodnikovými útvary 
- koordinace operativních požadavků v oddělení řízení kvality 
- administrace dokladů o kvalitě pro zákazníka 
- správa měřidel

Nabízíme práci v mezinárodním prostředí, vysokou fi remní kulturu,
možnost odborného a kariérního rozvoje, 13. plat, 5 týdnů dovolené,
fi remní benefi ty.

Kontakt: 
NTS Prometal Machining, s. r. o., Hrádek na Vlárské dráze 222,
763 21 Slavičín
info@nts-prometal.cz, www.nts-prometal.cz
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Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Interrnetovvý e-shoop a prodejnnaaa. 
Zdravá vvýživaa, bezleepkové potrravvviny, 

dopplňky sstravy. 
Ul. Škoolní 6554, sídl.. Vlára, Slavviiičín

(veedle Reestauraace u Pilotaa)

Otevíraací dobba: Po, St 13.00 – 1777.00 
hodinn, Út, ČČt 9.00 – 12.00 hooddiin

Po teleefonickké dommluvě otevřřemmme 
kkdykolli – 7777 979 791. 

Přijďte se podívvat, v prodejně víccee zboží 
neež na wwebu. 

Zajímaavosti: zdravéé oleje – rýžžooový, 
šípkovýý, kokoosový, zz ostropestřřccce..., 

sušené ploddy – bruusinka, dřiššťťáál, 
kusstovnice, chiaa semínka...

Dne 1. října 2014
se nově otevírá 

prodejna s dámskými
i pánskými oděvy 

J & L MODE 
na Horním náměstí

ve Slavičíně

(bývalá prodejna Mona). 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZBAAVVÍMME VVÁÁS 
LEGÁLLNĚĚ DLUUHŮ

Stop exekkucím!

Vrátíme Vámm chuť ddo života a práce.

Bezplatná konzultace 
na tel. čísle 606 790 692.

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ 

PRÁCE,
NÁTĚRY FASÁD

,

Telefon: 608 408 109. 

NNově oteevřeno:

LEVNÉÉ POTTRAVVINY 
A DDROGGERIEE

Brumov-Byylnice, naproti spořitelny 
(buddova Haary sport). 

Zboží sse slevou 30 – 900 %.  
Denně novvé zbožíí za superr ceny! 

Cukrovinky,, nápoje, mléčné výrobky, 
drogerie zza superr ceny, kooloniál, 

ddárkové koše... 
Pro stálé záákazníkyy 

věrnoostní kaarta výhod. 
Kontakt: 7311 456 1115, faceboook.com/

potrravinyzaahubičkuu 

Divadelní vystoupení 

ZDENĚK IZ ER
y p

ŠÁRKA VAŇKOVÁ
(fi nalistka 1. řady Superstar)

24. října 2014, KD Brumov,
začátek: 19.00 hodin

Předprodej: infocentra – Slavičín
(577 342 251), Valašské Klobouky, 

Brumov 

 AUTOBAZAR  
AUTOZASTAVÁRNA
Dovoz kvalitních aut

- pouze Německo

Výkup IHNED
nejvyšší cena

Zprostředkování prodeje
Výhodný prodej na splátky

Levné zákonné pojištění

Prodloužená záruka
www.auto-m.cz

Tel: 777 750 025

Srdečně Vás zveeme na beesedu 
s autogrramiádoou spisovaatele

RADOMILA KOPA 
u příležžitosti vvydání knnihy

ŠŠveejk 
Reepuublikk

jj

pohled na Českou republiku 
a Čechy 23 let po záhadné 

sametové revoluci. 

Pondělí 6. října 20114, v 18.00 hodin,
velký sáll – restauurace Zálložna 

ve Slaviičíně. 
VVstup zddarma. 

slavicin.anobudelip.cz

BURČÁKOVÁ 
PÁRTY

Přijďte se přátelsky pobavit
v pátek 3. října 2014 od 17.00 hodin 

do velkého sálu na Záložnu.
Hudba a občerstvení zajištěno.

Na Vaši návštěvu se těší členové 
ČSSD Slavičín a kandidáti

do městského zastupitelstva.

Zamyslíme-li se nad pojmem „senior“, zjis-
tíme, že se jedná o osobu starší. Kde je hra-
nice mládí a stáří? Jsou mladíci v 70 letech, 
ale žel – i staříci ve 40 letech. Podle toho, 
s jakým životním postojem se k sobě chova-
jí, jak pečují o stránku tělesnou, ale i dušev-
ní, fyzickou i psychickou. Když se potkávám 
s lidmi, nikdy neodhadnu jejich věk. Každý 
máme své problémy, potíže, ale i mí přáte-
lé ví, že žít důstojně a v pohodě mohou jen 
s veselejší myslí, určitým životním standar-
dem a umět si najít čas na relaxaci a zábavu. 

To je i cílem Klubu důchodců Nevšová. 
Byl založen v září 2001. Členové se schází 
v sále kulturního domu a činnost je pestrá. 
Besedovali s příslušnicí Policie ČR ze Zlí-
na o ostražitosti před cizími osobami, po-
domními prodejci, ochraně osamocených 
osob. Seznámili se s pohotovostním vyba-
vením domácí lékárničky a první pomo-
ci při úrazech. Pro zájemce jsou pravidel-
ná rehabilitační cvičení v Nevšové s odbor-
nou cvičitelkou. 

S cílem rozšířit své poznání o krásách 

Z činnosti Klubu důchodců Nevšová
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našeho kraje jsme se vydali na plavbu Baťo-
vým kanálem 22. července 2014. Vyjeli jsme
z přístaviště ve Spytihněvi, projeli dvakrát 
zdymadlem a pluli do Uherského Hradiště.
Z paluby jsme se slovním doprovodem kapi-
tánky lodě Morava sledovali nížinatou kra-
jinu Pomoraví.

V archeoskanzenu Modrá si zájemci pro-
hlédli expozici, která představuje život pů-
vodních obyvatel kraje – starých Slovanů,
kteří zde žili před více než jedenácti sta-
letími.

Poslední zastávkou byl Velehrad. Jádrem
tohoto nejvýznamnějšího poutního místa
na Moravě je cisterciánský klášter ze 13. sto-
letí a především bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Pro-
šli jsme kolem oltáře, za kterým je sarkofág
s ostatky papežského nuncia Špidlíka a po-
klonili se jeho památce. V kapli Panny Ma-
rie jsme po ukončení fundovaného výkladu
průvodkyně s jejím souhlasem zazpívali pí-
seň „Madona“ a uctili i vzpomínku těch, co
nás opustili... Zážitek na dlouhou dobu pro

II. ročník Výstavy voříšků a IV. ročník Valašského divočení

všechny... Plni dojmů z prohlídky majestát-
ní budovy jsme odjížděli domů.

Naše družstvo „Nevšovští Kabrňáci“ se
14. května 2014 zapojilo do krajské akce se-
niorů v Luhačovicích „Senior cup 2014“ v pé-
tanque. Akci organizoval Zlínský kraj pod
záštitou Mgr. Taťány Valentové Nersesjan.
Z 36 družstev získali nevšovští senioři dob-
ré umístění v první desítce. 

Máme nač vzpomínat! Vždyť poznáva-
cích zájezdů máme za sebou celou řadu!
Ale vždy se rádi vracíme domů, do Nevšové.
Zde jsme doma, v naší stále hezčí domovině.

Život letí jak spřežení, nad kterým práská
bič. Jsme denně vystaveni životním zkouš-
kám, starostem, povinnostem ale i rados-
tem. A na ty poslední nechceme zapomínat!

Těšme se a radujme z maličkostí a věř-
me, že krásný život si vytváříme sami. Pře-
ji všem členům klubu stále dobrou nála-
du, milý úsměv, životní elán,  optimismus
a hlavně – ať se ještě mnohokrát setkáme.

Mgr. Stanislava Pučoková,
předsedkyně KD Nevšová

V letošním roce Kynologický klub (KK)
Slavičín pořádal dvě velké akce. Výstavu psů
bez PP a Voříšků, která se konala 7. června
2014 ve Slavičíně v zámeckém parku. Le-
tošního přeboru psí krásy se účastnilo přes
50 psů různých plemen, výšky a stáří, včet-
ně různých majitelů. Mohli jsme zde spat-
řit od border kolie, boxera, francouzského
buldočka, přes bišonka, jorkšíra, jack rus-
sel teriéra až po obrovská molosoidní ple-
mena, jakými jsou např. rhodésky ridgeback
a pyrenejský mastin. Vrcholem této akce je
vždy přehlídka pravých valašských voříš-
ků, v nichž se kříží síla buldoka, mrštnost 
kolie, bystrost ovčáka a čenich ohaře. U ně-
kterých máme dokonce podezření, že jsou
z šestnáctiny vlkodlaci. Celkovou vítězkou
se nakonec stala fenka Lucy majitelky z Ot-
rokovic. Za super zázemí děkujeme Kužel-
kářskému klubu Slavičín, který nám vždy
ochotně vyjde vstříc. Dále děkujeme naše-
mu kamarádovi za zpestření programu mu-

shingem – běh se psím spřežením a našim
členům KK za ukázky agility, tance se psem
a dog frisbee.

Dalším nemalým pořadatelským úkolem
je již tradiční závod v psím agility – 4. roč-
ník Valašského divočení, který se konal dne
23. srpna 2014. V soutěžích Open, Jump a Tu-
neliada, kategoriích Small, Medium, Large
se účastnilo 75 dvojic. Delegovaná rozhodčí
z Hodonína přísným a spravedlivým okem
hodnotila výkony psů, zejména v rychlosti,
přesnosti a ochotě při běhu v náročné dráze.
Celodenní závod, kde byla návštěvnost nad
200 lidí, zakončil nejdůležitější a hlavně nej-
náročnější běh: Běh krále Valašska. A řeknu
Vám, že to bylo do poslední chvíle „napína-
vé jako kšandy“. I přesto, že „naši cvičákov-
ští borci“ těsně šlapali závodníkům na paty,
nakonec se celkovým vítězem stala členka
kynologického klubu ze Zlína s plemenem
Kerry Blue Terrier. Slavičínští závodníci ob-
sadili krásné druhé a třetí místo.

Za poslední roky se stalo 
již tradicí, že slavičínští skauti 
pořádají o letních prázdninách 
dva tábory – stálý podsadový 

a putovní. Ten stálý proběhl již tradičně 
v prvních čtrnácti prázdninových dnech 
v Lipové. Jelikož tématem celotáborové 
hry byla bitva o Skotskou vysočinu, zvolili 
jsme místo na kopci, abychom navodili at-
mosféru té pravé „highlands“. Na několik, 
když pomineme den stavění, úvodních dní 
se to podařilo, včetně skotských dešťů, 
mlhy a větru. Ale nikoho z tábořících, 
ať již vlčat, skautů nebo vedoucích to 
neodradilo. O prvenství v celotáborové 
hře se utkaly družiny Králů, Ryt ířů 
a Bojovníků. Pošly několika etapami, 
získávaly středověké skotské peníze – merky 
a za ně kupovaly osady, města, hrady a vojska 
pro strategickou bitvu vedenou družino-
vými rádci. Na základě výsledků strategie 
získala každá družina před závěrečnou 
etapou handicap, který určoval, zdali 
dostane složitější, či snadnější úkoly 
k řešení během závěrečné etapy. Cílem bylo 
vypátrat kde je ukrytý meč dědice osiřelého 
skotského trůnu, najít poblíž schránku 
s vlajkou Skotska a tu po návratu do tábora 
vztyčit na stožár. Že závěrečná etapa 
nebyla jednoduchá, svědčí i čas, který 
na ní družiny strávily – cca 4,5 hodiny. 
Nakonec skotskou vlajku vyvěsila družina 
Králů, a tak zvítězila, a Králové se stali 
vládci vysočiny. Poslední večer u táboro-
vého ohně byly vyhodnoceny všechny hry 
a soutěže, bodování a celotáborová hra. 
Bledý měsíc potom svítil na skauty a vlčata, 
kteří stáli kolem závěrečného táboráku 
a zejména ty, kteří skládali své vlčácké, 
nebo skautské sliby. Je nutno poděkovat 
všem účast n íkům tábora, vedoucím 
a rodičům, kteří nám poskytli pomoc a pod-
poru, protože tábor jsme zvládli na jedničku 
a mnozí z nás ani neví, jak těch 14 dní 
vlastně uteklo…

Trochu komplikovanější situace byla s tá-
borem putovním. Už léta jezdíme na východ 
od hranic EU a letos se to zkomplikovalo 
kvůli konfl iktu na Ukrajině. Posledních 

Za obě akce patří nemalé poděková-
ní dobrovolným pomocníkům a kamará-
dům a hlavně našim sponzorům a podpo-
rovatelům! A to: město a infocentrum Sla-
vičín, TVD, Ing. Roman Červeňan – Inteli-
gentní Bydlení Lipová, Krmiva a Chovatel-
ské potřeby MAVEZ Slavičín, Zahradnictví 
Levandule, Lékarna Dahlia, Joga Luhačovi-
ce, Pekárna Ora Slavičín, Zdravá Výživa Jit-
řenka Slavičín, Profi  Autodíly Slavičín, Ná-
řadí Vítek Slavičín, Drogerie Teta Slavičín, 
Koupelny HOPA Slavičín, Vodo Topo Kera-
mika Slavičín, Vamak Jestřabí, Koberce Va-
něk Brumov-Bylnice, Oplatky Clip, Masna 
Valčík Slavičín, Kadeřnický Salon BEAU-
TY Slavičín, Horian Fashion a Nakladatel-
ství Plot. Veronika Ševčíková

Skautské prázdniny

Valašské divočení
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14 dní prázdnin mělo být věnováno to-
muto výletu. Po několika konzultacích
s vicekonzulem z konzulátu ČR ve Lvově,
jsme se rozhodli použít Zakarpatskou oblast 
Ukrajiny jako průjezdní koridor do severní
části sousedního Rumunska. Rodiče sice
nadšení moc nebyli, ale nakonec dvojí
rodiče od našich starších skautů svolili, a tak
celkem 4 členové našeho střediska se vydali
na cestu na východ. Zakarpatím jsme projeli
z Čopu do Solotvyna, kde jsme překročili
hraniční přechod přes řeku Tisu do Rumun-
ska a odtud jsme směřovali dál na východ
do místa Pasul Prislop, kde jsme nastoupili
na několikadenní túru přes pohoří Rodna.
Nějakých 70 km v rozmezí 4 dní. Jejím
cílem byl výstup na horu Pietrosul Rodnei
s výškou 2 305 m n. m. To se nám podařilo
a s 25 kilogramovými batohy na zádech
jsme prošli zmiňované pohoří z východu
na západ. Ani nepřízeň osudu v podobě
horské bouřky v 1 900 m n. m., cesta mlhou
bez značení a kvalitní mapy, únava, nás ne-
zdolaly a my došli tam, kam jsme měli podle
plánu dojít. Druhý týden našeho putovního
tábora nás ale vypeklo počasí na ukrajinské
polonině Krásna, kterou jsme chtěli projít,
jelikož pršelo, mraky se držely docela nízko
a nebyla záruka, že se to nějak výrazně zlepší.
Proto jsme volili náhradní variantu přesunu
a vyhnuli se této polonině. Nakonec jsme se
ale zdárně vrátili do výchozího bodu – města
Čop, které bylo před rokem 1946 slovenské,
a odkud jsme vstoupili opět na území EU.

Tu bych chtěl poděkovat těm rodičům,
kteří měli ve vedení putovního tábora důvěru
a dovolili svým synům, aby s námi jeli a užili
něco z východokarpatského dobrodružství.

Tomáš Kubů

Po roční přestávce se 6. září 2014 ve sla-
vičínském zámeckém parku uskutečnil již 
32. ročník Běhu vítězství. Atletický oddíl při 
SK Slavičín zaměřil letošní ročník výhradně 
na děti a mládež, pro které byl připraven i do-
provodný program, laděný rovněž ve sportov-
ním duchu. Slunečné počasí končícího léta 
přilákalo ke startu 68 závodníků v různých 
věkových kategoriích – nejmladšímu účast-
níkovi byly 3 roky a „nejstaršímu“ pak 14 let.  
Za podpory města Slavičín, internetového 
obchodu www.outdoor-a-sport.cz, společnos-

Bilance 32. ročníku Běhu vítězství 2014
tí UnArtel, s. r. o. a Generali pojištovna, a. s. 
(p. Benko), se podařilo zajistit krásné ceny jak 
pro vítěze, tak i pro většinu účastníků. Všem 
těmto sponzorům tímto chceme poděkovat.
Speciální dík taky patří DJ Alešovi Ptáčkovi 
za ozvučení akce a DDM Slavičín za zapůj-
čení vybavení k doprovodnému programu.

Věříme, že akce se líbila jak dětem, tak 
i rodičům, a že se příští rok znovu v parku 
setkáme tentokrát již v tradičním květno-
vém termínu.

Za SK Slavičín Jan Jordán

Dobré vztahy mezi sousedy jsou velmi dů-
ležité pro život nejen v domě, nejen ve měs-
tě či na vesnici, ale i mezi národy, mezi stá-
ty. Zvláště v poslední době nás znepokoju-
jí události ve východní Evropě, blízkém vý-
chodě a v jiných částech světa. Važme si pro-
to dobrých vztahů mezi lidmi na hranici Mo-
ravy a Slovenska. Ať už to bylo v historii jak-
koliv, vždy si lidé z obou stran hra-
nice našli cestu k sobě.

Setkání, která se uskutečňují
každý rok na hranici, jsou velmi vý-
znamná pro utváření dějin našeho 
kraje. Peňažná je velká louka v le-
sích otočená na moravskou stranu. 
Horním okrajem se dotýká hranice
v lese a tam se každý rok scházejí 
lidé z obou stran hranice. O účast-
níky setkání je bohatě postaráno 
jak po stránce tělesné – občerstve-
ní, tak po stránce duchovní – boha-
tý kulturní program včetně sportov-
ních soutěží. Všem, kteří se podíle-
jí na akcích, patří velké poděková-
ní na obě strany hranice.

Jak se dostanete na Peňažnou? Ze

Slavičína nejraději autem na Kochavec a po-
tom lesem asi 2 km pěšky – cesta je značena 
fáborky. Nebo autem přes Štítnou na Pláňa-
vy a dál až na Peňažnou. Dokonce v den ko-
nání akce jezdí tam i autobus. Jinak po turis-
tických trasách ze Slavičína po zelené na hra-
nici přes Šanov – rozc. Na Koncích. Zde se 
vydáme po červené na východ směr Javor-
ník. Z některých míst a pak z louky Peňažná 
jsou nádherné výhledy na moravskou stranu.

Mgr. Miloslav Mareček

Peňažná 23. srpna 2014


