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SLAVIČÍNSKÝ
Rekonstrukce smuteční síně u konce

Konec měsíce října je v letošním roce
ve městě dobou stavební činnosti. Mimo
dalších staveb byla ukončena také generální rekonstrukce smuteční obřadní síně
na hřbitově. Že se síň opravuje si jistě všimli všichni návštěvníci hřbitova, protože z původní síně po částečné demolici mnoho
nezbylo a postupně rostla stavba nová. Změny byly opravdu razantní, prakticky nezůstal „kámen na kameni“. Velké změny uvidí návštěvník nejen zvenku, ale také uvnitř
síně. Protože nebylo možno nějak významně původní síň prodloužit, byla síň spíše
rozšířena a následně bylo změněno vnitřní

uspořádání. Orientace síně, tedy umístění
židlí pro sezení a umístění katafalku, bylo
pootočeno o 90o. Tím bylo dosaženo kýženého prostorového efektu – prodloužení
obřadní síně. Změnil se také hlavní vstup
do síně.
Ale konec konců – lépe jednou vidět, než
desetkrát slyšet. Takže se přijďte podívat.
Právě čas dušičkový je jistě pro návštěvu
síně velmi vhodnou příležitostí. Věříme,
že obřadní síň bude dlouhá léta sloužit bez
potřeby dalšího zásahu a bude důstojným
místem pro rozloučení s našimi zemřelými.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Program rozvoje města Slavičín 2014 – 2020
Město Slavičín zahájilo přípravu Programu rozvoje města, který pomůže vyjasnit
priority rozvoje města a s tím spojené využití městských ﬁnančních prostředků. Rovněž
je tento dokument důležitým podkladem při
získávání dotací.
Od 1. do 19. září 2014 proběhlo dotazníkové šetření pro zjištění názorů občanů, které poslouží jako podklad při zpracování Programu rozvoje města Slavičín na období let
2014 – 2020. Obyvatelé města mohli vyjádřit
své názory prostřednictvím písemného do-

tazníku uveřejněného ve Slavičínském zpravodaji či jeho elektronické formy vyvěšené
na webových stránkách města (www.mesto-slavicin.cz). Přestože měli lidé možnost dát
městu zpětnou vazbu, vyplněných dotazníků
se vrátilo pouze 87 ks. Odevzdané dotazníky
byly následně vyhodnoceny a zpracovány.
Dotazník určený obyvatelům města Slavičín i jeho místních částí se skládal z 15 otázek.
Kromě demograﬁckých údajů o respondentech byly otázky zaměřeny na život ve městě, spokojenost s vybranými oblastmi (bydle-

ní, školství, zdravotnictví, rozvoj aj.), přehled
obyvatel o dění ve městě, zhodnocení budoucích rozvojových činností města a ﬁnančních
investic do prioritních oblastí.
Dotazník byl určen pro obyvatele města
starší 15 let. Věkové kategorie byly zastoupeny z 21,8 % respondentů ve věku 15 – 29 let,
56,4 % respondentů ve věku do 64 let a 21,8 %
osob ve věku od 65 let. Poměr odpovědí žen
a mužů byl téměř vyrovnaný. Odpovědělo celkem 47,1 % žen a 52,9 % mužů. Celkem 54,7 %
respondentů žije v rodinném domě a zbylá
část dotazovaných (45,3 %) bydlí v domě bytovém. Nejčastěji se na dotazníkovém šetření podíleli respondenti, kteří bydlí ve Slavičíně od narození či od dětství (64,4 %), tudíž
ho dobře znají, dále osoby přistěhované v dospělosti, které však žijí ve městě již více než
5 let (31 %), a malá část dotazovaných (4,6 %)
zná Slavičín kratší dobu než 5 let. Zhruba třetina respondentů (35,6 %) pracuje či studuje
v místě bydliště, druhá třetina (31,1 %) musí
za prací/studiem vyjíždět z města a zbylá část
(33,3 %) jsou osoby v důchodu, bez zaměstnání či v domácnosti.
Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku
Jak se Vám ve městě žije?
Lidé jsou se životem ve Slavičíně poměrně spokojeni. Celkem 82,8 % dotazovaným se
žije ve městě či jeho místní části velmi či spíše dobře. Za neurčitým postojem (ani dobře
ani špatně) stojí 11,5 % respondentů.


Oznámení o p
přerušení
dodávky elektrické energie
Dne 6. listopadu 2014 v době od 7.30
do 14.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Slavičíně.
Vypnutím budou dotčeny ulice:
Osvobození, Mladotické nábřeží, Mladotická,
Hrnčířská, L. Výducha, Úvoz, Dlouhá, Spojovací,
Zámečnická – také např: Camo, HD Geo
Dne 7. listopadu 2014 v době od 8.00 do
15.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické
energie ve Slavičíně.
Vypnutím budou dotčeny ulice:
Družstevní, Obchodní, U Zahrádek, Okružní,
Dlouhá, Osvobození, Polní – také např: VTÚVM,
Ahold, D+K Trade, Hruška s. r. o., MH Dat, Instop,
MŠ Malé Pole, ZŠ Malé Pole
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tu ve Slavičíně a žije se jim zde spíše špatně.
špatně
Co se Vám na Vašem městě líbí?
Při této otevřené otázce se mnohdy odpovědi respondentů shodovaly. Lidé ve městě oceňují především jeho upravený vzhled.
Prostředí města považují za příjemné, klidné
a čisté. Kladně hodnocena byla i péče o veřejnou zeleň, zámecký a Pivečkův lesopark, ale
také dětská a sportovní hřiště a již vybudované cyklostezky. Mnozí respondenti si pochvalovali i společenský život ve městě.
Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
Poměrná část (34,5 %) dotazovaných neuvedla žádnou odpověď. Těm, kteří se vyjádřili, se nelíbí stav komunikací a chodníků
ve vybraných lokalitách, nedostatek parkovacích míst, vzhled budovy hotelu i současný stav koupaliště. Někteří jsou nespokojeni
s mezilidskými vztahy ve městě.
Pokuste se zhodnotit město z hlediska
níže uvedených oblastí.
Respondenti hodnotili vybraná hlediska
dle své spokojenosti (velmi spokojen – velmi
nespokojen, je mi lhostejné). Největší spokojenost (odpověď „velmi spokojen“ či „spíše spokojen“) lidé projevili s oblastí Životní prostředí
(90 %), Péče o prostředí města (88,5 %), Bydlení (87,4 %), Školství (85,7 %) a Informovanost o dění ve městě (83,5 %). Oblastmi, kde
projevili občané největší nespokojenost (odpověď „spíše nespokojen“ či „velmi nespokojen“), byly Podmínky pro podnikání (45,1 %)
a Veřejná doprava (41,4 %).
Co Vám ve městě nejvíce chybí?
Nejčastěji respondenti odpovídali, že jim
ve městě chybí krytý bazén. V mnohých případech také lidé uváděli častější spoje veřejné dopravy, a to především na vlakové nádraží v Hrádku na Vlárské dráze, do okolních
obcí, ale i větších měst (Brno, Ostrava, Praha). Dále uváděli cyklostezku, která propojí
Hrádek s Divnicemi, pozemky pro výstavbu
rodinných domů, hotel, školku, širší nabídku sportovních aktivit a vzdělávacích kurzů.
Občané by také uvítali více kulturních akcí
či farmářské trhy.
Jak často sledujete informace o dění
ve městě?
Z celkového počtu sleduje informace
o dění ve městě 21,8 % respondentů denně,
55,2 % respondentů pravidelně (min. 1x týdně) a 23 % respondentů jen občas (min. 1x měsíčně). Mezi nimi se však nenašel jediný, který by se o události ve městě nezajímal vůbec.
Jaký informační zdroj ke sledování dění
ve městě upřednostňujete?
U této otázky uvedlo 16,2 % z celkového
počtu respondentů více než jednu odpověď.
Za nejvyužívanější informační zdroj ve Slavičíně byly označeny webové stránky města
(55,9 %), těsně za nimi byl v žebříčku uveden
Slavičínský zpravodaj (54,7 %) a poslední dvě
místa obsadilo veřejné zasedání zastupitelstva
(1,2 %) či jiný informační zdroj (4,7 %). V případě jiného informačního zdroje respondenti využívají informace získané od známých,
z rozhlasu či z plakátů.
Jak by se podle Vás mělo město dále rozvíjet?

Rozvojové projekty občané označovali dle
jejich potřebnosti a přínosu pro město. Pro
kladné hodnocení rozvojového projektu vybrali možnost „rozhodně ano“ či „spíše ano“,
v případě, že nepovažovali za vhodné projekt
realizovat, zvolili variantu „spíše ne“ či „rozhodně ne“. Pokud nedokázali rozvojový projekt posoudit, vybrali poslední možnost „nedovedu posoudit“.
Vybrané rozvojové projekty by občané realizovali (dle odpovědi „rozhodně ano“, „spíše ano“) v následujícím pořadí: rekonstrukce
chodníků (90,7%), rekonstrukce koupaliště
(82,6 %), rozšíření sítě cyklostezek (79,1 %),
rozšíření ploch zeleně (79,1 %), zvýšení počtu parkovacích míst (72,1 %), posílení ubytovacích zařízení (60,7 %), zvýšení počtu dětských hřišť (56 %), oprava interiéru Sokolovny (55,8 %), rozšíření kamerového systému
(48,8 %) a rekonstrukce obřadní síně (48,2 %).
Na co byste přednostně využil/a městské
ﬁnanční prostředky?
Poslední otázka vztahující se k rozvoji
města se týkala využití ﬁnančních prostředků města. Dotazovaní občané mohli posoudit, do kterých projektů by nejraději investovali ﬁnanční prostředky města. Možnost odpovědi byla stejná jako v předchozí otázce týkající se rozvojových projektů.
Respondenti by využili městské ﬁnanční prostředky následně: péče o veřejnou zeleň a prostředí města (89,3 %), rekonstrukce
místních komunikací (88,4 %), podpora kulturních/ sportovních/ společenských aktivit
(87,2 %), podpora péče o seniory (82,6 %), zlepšení podmínek pro podnikání (65,9 %), podpora bytové výstavby (70,6 %), oprava památek

(73,3 %), podpora cestovního ruchu (70,9 %)
a častější spoje veřejné dopravy (63,5 %).
Všem, kteří vyplněním dotazníku poskytli městu zpětnou vazbu, děkujeme!
Ing. Jana Kudelková, projektový manažer

Ptají se lidé…
Nešlo by něco udělat s městským rozhlasem? U nás je špatně slyšet.
Připomínek na městský rozhlas jsme obdrželi za poslední dobu víc. Zejména v době,
kdy došlo k nešťastnému výbuchu v muničním skladu a kdy byl rozhlas opravdu potřeba. Někde rozhlas slyšet není, jinde je slabý, slabá co do hlasitosti je také znělka, možná krizové hlášení uvést nějakou krizovou
znělkou... Další připomínky máme z míst,
kde se zvuk z rozhlasu překrývá a tudíž
není rozumět atd.
S ohledem na připomínky připravujeme
potřebné úpravy systému. K tomu bychom
rádi znali veškeré připomínky k činnosti rozhlasu. Takže pokud máte jakoukoliv
připomínku k provozu rozhlasu, zašlete ji,
prosím, panu tajemníkovi Mgr. Luďku Latinákovi na mail tajemnik@mesto-slavicin.
cz nebo využijte mail starosty či místostarosty. Veškeré připomínky zpracujeme a následně objednáme u odborné ﬁ rmy nastavení rozhlasu tak, aby byl maximálně slyšitelný. Předem děkujeme za připomínky.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Slavičín,
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
Zvolení členové zastupitelstva města
Příjmení, jméno, titul
Pinďák Pavel Ing.
g
Končický
ý Jaroslav Ing.
g
Rumplík
p Zdeněk Mgr.
g
Hubíková Monika
Zemčík Petr MUDr.
Adámková Jana Mgr.
g
Navrátil Petr PaedDr.
Čechmánek Petr Ing.
g
Filáková Božena Mgr.
g
Malaník Libor
Zvonek Marcel
Jakúbková Jana Mgr.
g
Procházka Martin Ing.
g
Milička Stanislav Bc.
Došla Karel
Durďák Zdeněk
Tománková Milena Mgr.
g
Sedláček Marek MVDr.
Ptáček Aleš Mgr.
g
Haraga
g Ervín Mgr.
g
Lukáš Vincenc

Věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

35
48
60
40
54
46
59
33
49
43
37
50
34
31
58
50
52
41
43
60
77

ČSSD
ODS
ČSSD
ANO 2011
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
ANO 2011
TOP 09
ANO 2011
ODS
ODS
ANO 2011
NK
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
NEZ
KSČM
KSČM

ČSSD
ODS
ČSSD
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
KSČM

Hlasyy
abs.
832
791
736
694
681
643
597
527
501
485
484
480
467
441
430
423
415
378
360
317
254

v%
8,31
10,18
7,35
8,5
6,8
8,16
5,96
6,45
12,59
5,94
6,22
6,17
5,72
11,08
4,29
5,36
5,26
4,79
11,21
7,21
5,78

Úspěšnost jednotlivých volebních stran
Kandidátní listina
číslo
název
1
Občanská demokratická strana
2
Komunistická str. Čech a Moravy
y
3
ANO 2011
4
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
5
NEZÁVISLÍ
6
Česká str. sociálně demokrat.
7
Nez. kand. s p
podporou
p
TOP 09

Hlasyy
abs.
7 770
4 391
8 158
7 879
3 210
10 005
3 977

v%
17,12
9,67
17,97
17,36
7,07
22,04
8,76
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listopad /2014

Úspěšnost jednotlivých volebních stran v okrscích (absolutní počet získaných hlasů a procentní podíl získaných hlasů)
ODS
1 – ZUŠ
2 – Radnice
3 – ZŠ Vlára
4 – DDM
5 – ZŠ Malé Pole
6 – Hrádek
7 – Divnice
8 – Nevšová

abs.
1 562
1 515
948
904
817
815
280
929

KSČM
%
20,01
18,50
14,85
16,70
12,83
14,09
12,61
28,79

abs.
620
705
741
620
904
489
196
116

%
7,94
8,61
11,61
11,46
14,20
8,45
8,83
3,59

ANO 2011
abs.
1 189
1 499
1 158
918
1 409
1 102
540
343

%
15,23
18,31
18,14
16,96
22,13
19,05
24,32
10,63

KDU-ČSL
abs.
1 837
1 434
484
671
803
1 363
321
966

NEZÁVISLÍ

%
23,53
17,52
7,58
12,40
12,61
23,56
14,46
29,93

abs.
586
548
691
333
500
302
90
160

ČSSD

%
7,51
6,69
10,83
6,15
7,85
5,22
4,05
4,96

abs.
1 289
1 735
1 847
1 590
1 487
1 051
594
412

%
16,51
21,19
28,94
29,38
23,35
18,16
26,76
12,77

Nezávislí kandidáti
sp
podporou
p
TOP 09
abs.
%
725
9,29
751
9,17
514
8,05
376
6,95
447
7,02
664
11,48
199
8,96
301
9,33

Počty hlasů pro jednotlivéé kandidátyy
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. (vylosované č. 4)

Občanská demokratická strana (vylosované č. 1)
Kandidát
Končický
ý Jaroslav Ing.
g
Palkovský
ý Libor MUDr.
Kozáček Oldřich Ing.
g
Zvonek Marcel
Jordán Jan Ing.
g
Goldbach Roman Mgr.
g
Münster Bronislav
Jadavan Rostislav
Švajda
j Josef
Bartozel Jan Ing.
g
Pavelková Libuše Mgr.
g
Svoboda Radomír
Jakúbková Jana Mgr.
g
Valčíková Šárka Ing.
g
Holek Ivan
Koudela Vladimír
Durďáková Hana
Koseček Petr
Kovaříková Marie
Münster Zdeněk
Slámečka Ladislav PhDr.

1
2
152 142
86 89
69 67
90 87
68 76
93 95
77 67
81 77
63 52
68 65
69 98
70 72
105 104
73 69
51 56
60 43
47 41
55 41
67 72
53 38
65 64

Volební okrsky
3
4
5
6
84 87 74 97
51 59 51 64
44 43 37 38
65 53 75 57
49 37 40 30
47 62 58 49
42 46 33 27
54 43 45 39
33 31 25 53
37 31 29 28
48 44 43 43
47 47 33 33
64 53 61 38
56 37 20 39
34 31 19 28
38 34 20 20
26 34 27 21
26 25 23 23
43 38 43 37
25 32 21 19
35 37 40 32

7
38
17
18
8
9
17
9
17
8
10
13
14
20
9
8
13
11
10
10
7
14

8
117
51
45
49
33
51
119
50
29
27
32
29
35
33
34
27
36
32
29
35
36

Celkem
hlasů
791
468
361
484
342
472
420
406
294
295
390
345
480
336
261
255
243
235
339
230
323

8
5
4
7
4
6
5
4
12
4
4
7
5
4
4
4
7
4
6
4
4
12

Celkem
hlasů
317
208
254
213
232
192
199
215
215
210
226
209
176
198
178
199
193
170
175
172
240

Komunistická strana Čech a Moravy (vylosované č. 2)
Kandidát
Haraga
g Ervín Mgr.
g
Kuja
j Miroslav
Lukáš Vincenc
Bejšovec
j
Jaroslav
J
Ing.
g
JJanderková Vlasta
Rok Daniel
Vašička Jiří
J
Remeš Jaroslav
J
Brzobohatý
ý Miroslav
JJuříková Marie
Maňas Petr
Sekáč Jan
J
Kuja
j Jan
J
Bradík Adolf
Kafka Miloslav
Maňas Richard
Randiak Milan
Gapčová
p
Anna
Machů Zdenka
Horák JJiří Ing.
g
Dolenský
ý Stanislav MVDr.

1
53
29
33
28
32
28
29
32
28
28
30
27
25
30
27
26
26
25
25
24
35

2
65
38
36
30
37
28
31
29
30
31
33
33
28
34
27
33
28
25
32
30
47

Volební okrskyy
3
4
5
6
47 37 58 27
35 29 43 21
41 35 61 30
40 35 42 24
35 35 53 25
30 28 42 23
36 29 42 18
36 30 47 20
41 33 49 22
32 28 42 37
43 32 45 27
43 28 44 22
29 25 40 17
31 31 39 21
31 24 36 21
37 26 42 19
40 26 41 20
29 24 34 19
27 27 35 18
24 29 34 21
34 29 35 37

Hubíková Monika
Malaník Libor
Procházka Martin Ing.
g
Fojtíková
j
Libuše Mgr.
g
Ondruš Štefan
Čechmánek Petr Ing.
g
Semela Marek Bc.
Vincour Martin
Rak Radek
Majcová
j
Šárka
Novák Miroslav Ing.
g
Drápala
p
René Bc. DiS., M.Div
Petrík Robert
Hájek
j Tomáš
Mudráková Vlasta
Stejskalová
j
Marie Bc.
Starý
ý Pavel
Noghe
g Vlastimil
Škarpová
p
Pavla
Dostál Roman

Durďák Zdeněk
Adámková Jana Mgr.
g
Sedláček Marek MVDr.
Kadlec Miroslav Ing.
g
Floreš Josef
Tománková Milena Mgr.
g
Psota Robert Mgr.
g
Humpolová
p
Marie
Častulík Jan Ing.
g
Luka Jaroslav Ing.
g
Luka Jaroslav
Goňová Simona Mgr.
g
Kužela Alois Ing.
g
Münster Josef
Šuráňová Bohumila
Obadal Václav Ing.
g
Fojtíková
j
Ivana
Studenka Pavel
Zemánek Josef
Studeník Pavel Ing.
g
Turčínková Marie MUDr.

1
2
101 70
130 116
87 60
95 81
95 70
96 77
88 67
90 80
102 75
90 75
83 67
70 57
86 66
80 50
92 69
92 63
71 58
80 57
75 55
69 63
65 58

Volební okrskyy
3
4
5
6
36 36 36 66
51 67 74 103
16 29 34 57
21 37 37 69
27 44 47 58
34 36 48 70
17 30 36 72
24 31 38 60
15 28 34 64
21 37 48 71
22 28 37 79
16 25 34 58
26 31 37 60
17 27 36 56
26 27 35 66
18 26 41 58
15 32 34 58
18 20 31 52
19 25 26 68
27 28 33 56
18 27 27 62

7
24
30
11
15
15
14
16
13
13
23
17
12
15
9
16
11
14
12
14
15
12

8
54
72
84
44
39
40
38
46
39
40
38
65
43
87
41
52
30
35
23
32
24

Celkem
hlasů
423
643
378
399
395
415
364
382
370
405
371
337
364
362
372
361
312
305
305
323
293

Volební okrskyy
4
5
6
38 65 36
15 21 14
12 33 11
22 36
7
13 17 15
28 19 21
15 26 20
23 40 54
12 17 12
8
19 10
19 17
8
9
13 22
22 27 18
22 33 14
9
13
6
13 30
6
10 15
5
11 20
9
11 15
7
9
12
5
12 12
2

7
9
3
5
2
2
2
7
4
2
0
2
7
37
2
1
1
1
0
3
0
0

8
24
8
16
9
8
6
8
10
9
7
6
7
7
6
3
5
9
3
5
2
2

Celkem
hlasů
360
181
222
186
141
174
166
262
115
101
112
110
198
181
84
153
106
109
101
80
68

7
45
35
23
31
38
26
25
25
36
23
26
24
23
26
24
49
21
21
23
23
27

8
57
31
16
20
31
26
18
19
43
15
14
17
14
11
17
11
13
12
10
10
7

Celkem
hlasů
832
736
430
519
597
473
475
412
681
392
430
421
436
473
394
418
390
360
378
417
341

NEZÁVISLÍ (vylosované č. 5)
7
25
9
11
10
9
8
10
9
8
8
9
7
8
8
8
9
8
8
7
6
11

Kandidát
Ptáček Aleš Mgr.
g
Suchánek Pavel Ing.
g
Dědek Vladimír Mgr.
g
Slovák František
Gažíková Jana
Kučera Jaroslav
Maňasová Adriana Mgr.
g
Juřík Libor
Urban Jakub
Kramářová Marcela
Malaník Josef
Vaněk Jaroslav
Jandíková Ludmila Mgr.
g
Musil Ladislav
Milička Emil
Ptáček Milan Ing.
g
Šimoník Luděk
Saňák Jaroslav
Divila Jindřich
Gajda
j Zdeněk
Vaněk Jindřich

1
62
40
55
36
28
24
34
53
19
17
18
16
30
29
16
26
21
17
18
16
11

2
57
47
44
34
30
35
20
33
17
16
19
15
28
41
12
29
14
16
15
13
13

3
69
33
46
40
28
39
36
45
27
24
23
21
29
34
24
43
31
33
27
23
16

Česká strana sociálně demokratická (vylosované č. 6)

ANO 2011 (vylosované č. 3)
Kandidát

Kandidát

1
2
99 119
61 82
64 86
66 74
61 67
78 102
60 80
56 67
54 63
49 58
55 65
64 87
64 98
49 73
61 95
54 75
46 56
51 59
51 50
46 43

Volební okrskyy
3
4
5
6
136 69 110 94
70 62 76 66
73 57 82 59
54 45 74 58
55 47 63 48
79 55 107 57
67 57 73 50
56 49 64 88
64 45 86 54
46 41 55 47
48 34 58 44
52 43 70 54
58 43 75 59
52 42 63 46
59 47 77 54
45 38 59 66
41 36 54 38
44 38 59 39
31 42 56 38
28 28 48 43

7
31
49
26
37
23
28
30
29
25
25
23
26
24
27
26
25
21
20
17
28

8
36
19
20
18
16
21
14
21
17
38
12
14
15
13
12
13
15
10
10
9

Celkem
hlasů
694
485
467
426
380
527
431
430
408
359
339
410
436
365
431
375
307
320
295
273

Kandidát
Pinďák Pavel Ing.
g
Rumplík
p Zdeněk Mgr.
g
Došla Karel
Bonko Anton
Navrátil Petr PaedDr.
Zezulka Lumír Mgr.
g
Beránek Josef Mgr.
g
Křížová Leona
Zemčík Petr MUDr.
Bartoš Miroslav
Šiška Zdeněk Ing.
g
Fojtík
j Rudolf Ing.
g
Kovařík Petr
Šmotková Marie Ing.
g
Nogheová
g
Jana Mgr.
g
Mana Jaroslav
Sovová Hana Mgr.
g
Húšť Kamil
Janeček Přemysl
y Mgr.
g
Hořáková Hana
Garaja
j Karel

Volební okrskyy
1
2
3
4
5
6
115 152 133 121 122 87
97 142 123 112 120 76
56 76 86 72 61 40
65 88 100 83 82 50
76 98 111 92 87 64
58 89 91 74 64 45
62 92 87 80 66 45
47 69 78 67 66 41
90 111 110 112 105 74
48 65 79 66 55 41
55 76 84 70 61 44
51 76 77 69 63 44
61 75 80 69 66 48
60 84 78 76 69 69
53 61 73 71 55 40
51 63 78 64 62 40
52 64 71 69 62 38
49 56 72 60 54 36
44 63 73 61 56 48
64 74 81 59 64 42
35 61 82 43 47 39

www.mesto-slavicin.cz

4
vané č. 7)
Kandidát
Filáková Božena Mgr.
g
Šmotek Roman
Sudková Pavla
Číž Josef
Č
Studeníková Marie Bc.
Milička Stanislav Bc.
Žáková Zuzana Bc.
Ž
Saňák Vlastimil
Chovančíková Barbora Mgr.
g
Studeník Alois Ing.
g
Ševčíková Veronika
Mana Jaroslav
Štěpáníková
Š
p
Jarmila
Sukanýý Pavel
Macháč Miroslav
Blahová Marcela
Fibich Josef Ing.
g
Kozubíková Františka
Koudela Jan
Odehnalová Zdenka PaedDr.
Pešek Emil

1
89
34
53
49
60
67
25
26
24
32
32
22
17
27
15
26
29
16
28
27
27

2
89
33
44
80
53
92
24
37
23
32
15
13
19
24
13
19
30
16
31
39
25

3
65
28
23
70
33
72
19
20
15
16
15
12
9
17
7
9
13
4
26
26
15

Volební účast: 44,29 %

Volební okrskyy
4
5
51
50
15
17
19
34
23
35
32
33
44
61
27
19
8
23
12
18
18
12
10
17
9
15
9
7
8
18
8
13
4
8
7
11
8
6
18
13
35
27
11
10

6
102
56
32
47
47
63
27
22
24
21
22
7
30
20
13
15
24
22
21
33
16

7
23
12
10
8
16
16
6
5
7
10
4
30
4
9
5
4
5
4
6
10
5

8
32
19
46
23
21
26
9
7
18
13
11
8
5
8
4
4
5
6
5
7
24

Celkem
hlasů
501
214
261
335
295
441
156
148
141
154
126
116
100
131
78
89
124
82
148
204
133

Zdroj ČSÚ www.volby.cz

Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využívat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek
je možnost tisku, kopírování a ukládání dokumentů na média, vazba dokumentů do plastových kroužků, laminování dokumentů.
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 hospodařit 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
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 minimálně 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 různé kreativní techniky a zároveň společně strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší informace: 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 listopad: 4. 11., 11. 11.,
18. 11. – šitý patchwork, 25. 11. – výroba vánočních věnečků
Připravujeme:

Jednodenní kurz první pomoci – 14. listopadu 2014, od 13.00 do 18.00 hodin, cena: 300 Kč
Výuka je zaměřena na laickou první pomoc, tedy poskytování první pomoci s mi-

nimálním počtem pomůcek, případně jen
holýma rukama, ale naučíme Vás používat
i pomůcky, které naleznete v lékárničkách.
Na kurzu nebudete sedět jen na židli a poslouchat, také si mnoho úkonů vyzkoušíte
prakticky – obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci. Lektorkou kurzu bude
paní Pavla Sudková, zdravotní sestra s dlouholetou zkušeností v oboru. Účastník kurzu
získá důvěru v sám sebe a šanci zachránit
v budoucnu život člověka.
 Beneﬁční divadelní představení „Miláček
Anna“ – 13. ledna 2015
Upozornění! Dovolujeme si Vás upozornit,
že Divadlo Palace Praha z provozních důvodů ruší 4. listopadu 2014 divadelní představení Miláček Anna. Tento program bude uveden v náhradním termínu – v úterý 13. ledna
2015. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní termín, nebo je můžete
vrátit v místě jejich zakoupení (Městské infocentrum nebo Nadace Jana Pivečky Slavičín). Děkujeme za pochopení a omlouváme
se za způsobené komplikace.
Zkuste nám dát šanci
... to je název projektu, který od listopadu
2014 realizuje Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.
Projekt je určen pro osoby se zdravotním
znevýhodněním (osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod), které se chtějí uplatnit na trhu práce. Jedná se o osoby, které mají
velmi malou nebo nemají žádnou pracovní
zkušenost. Účast v projektu má účastníkům
především pomoci překonat úskalí, se kterými se tato cílová skupina setkává při hledání pracovního uplatnění a umožnit jim získat
pracovní praxi u zaměstnavatelů.
Od ledna 2015 účastníci zahájí projekt
poradenským servisem – bilanční diagnostikou, která by měla identiﬁkovat nejvhodnější druh práce pro konkrétní osoby, poté motivační a vzdělávací část, kde získají nové
znalosti a dovednosti, dále budou zapojeni
do placených praxí ve vybraných ﬁrmách
a na závěr ve spolupracujících ﬁrmách získají zaměstnání. Firmy, které účastníky projektu zaměstnají, získají ﬁnanční prostředky

na refundaci jejich mzdy.
Hledáme účastníky do projektu a výběr
účastníků budeme provádět během měsíce
listopad a prosinec letošního roku. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle
777 880 877 a 571 110 425.
Projekt je podpořen z Evropského sociálního
fondu, prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zkus to jinak! 2014
aneb s KamPakem? na víkend
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s. se již potřetí
od roku 2012 stalo úspěšným žadatelem v dotačním podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování, jehož vyhlašovatelem
je odbor kanceláře hejtmana Zlínského kraje. Úspěšný projekt, který organizace v letošním roce do dotačního programu přihlásila,
nese název Zkus to jinak! 2014 a jeho aktivity jsou určeny uživatelům Nízkoprahového
zařízení KamPak? ve Slavičíně a Valašských
Kloboukách.
Projekt si klade za cíl aktivizovat uživatele Nízkoprahového zařízení KamPak? a motivovat je ke smysluplnému trávení volného
času prostřednictvím zážitkových programů
a víkendových pobytů. Díky projektu jsme
doposud zrealizovali dva víkendové pobyty
na chatě v Karolince a další zážitkové aktivity, kterých se zúčastnilo 43 osob. Do konce
letošního roku nás ještě čekají dva víkendové pobyty a několik zážitkových programů,
jako například turnaj ve stolním fotbálku,
bowling nebo hra na posílení ﬁnanční gramotnosti. V rámci projektu jsme rovněž mohli do klubů pořídit nové materiální vybavení,
které nám pomáhá při každodenním kontaktu s klienty. I letos je zpětná vazba na aktivity projektu velmi pozitivní a vysoký zájem
o účast v projektu ze strany cílové skupiny
vypovídá o jeho potřebnosti.
Za ﬁnanční podporu projektu Zkus to jinak! 2014 děkujeme Zlínskému kraji.
Mgr. Kristýna Dvořáková
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ZŠ Slavičín-Vlára
Vážení rodiče,
ve střed
du 26. lisstopadu 2014
od 12.00 do 17.00 hod
din
Vás srdečně zveme na

DEN OTE
EVŘEN
NÝCH DVEŘÍ
na I. a II. sttupni ZŠ
Š Slavičín
n-Vlára.
Naši pedagogo
ové Vás ochotně provedou,
seznámí Váss se vzděělávací nabídkou,
aktivitamii školy a prohléd
dnete si
odborné učeb
bny s mo
oderní diidaktickou
technikou v obou budovách
h školy:
I. stupeň
ň (K Hájjenkám 354),
II. stu
upeň (Šk
kolní 403
3).
Těšíme se na Vaši návšttěvu!

ZŠŠ Slaavičín--Vlára v proojekktu
„ČČeskko spor
p rtuje“
j
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Tímto výrokem se řídí nový projekt SAZKA
Olympijský víceboj vypsaný Českým olympijským výborem pro žáky základních škol,
ve kterém nezáleží na jejich výkonech, ale
na chuti sportovat.
Protože se snažíme vést žáky naší školy
k podpoře zdravého životního stylu a sportu, přihlásili jsme je do tohoto celoročního
projektu. V hodinách tělesné výchovy budou
žáci plnit spoustu měřitelných disciplín, které
mohou také provádět doma ve svém volném
čase, a tím se do cvičení může zapojit celá
rodina. Děti za své výkony obdrží sportovní
vysvědčení, na kterém nenajdou známky, ale
analýzu svých fyzických schopností a předpokladů pro konkrétní sporty.
Jak už bývá zvykem, nejúspěšnější školy budou oceněny. A výhry jsou to lákavé.
29 nejaktivnějších škol v každém pololetí navštíví Olympijská hlídka, tvořená moderátorem a olympijským reprezentantem, který
si s žáky zasportuje. 15 nejaktivnějších škol
si rozdělí sportovní vybavení za 500 000 Kč.
Ambasadory jsou Vavřinec Hradílek, Veronika Vítková, Tomáš Verner, Mirka Knapková, Ondřej Bank, Martina Sáblíková a další
sportovní hvězdy.
Ing. Petr Čechmánek, Ing. David Ptáček

CO
OCAA-COLAA CUP –
prvvní kolo – první výhrra
Dne 3. 10. 2014 odstartoval 13. ročník
fotbalového turnaje Coca-Cola Cup. Tento
turnaj každoročně probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dalším partnerem je také Fotbalová asociace České republiky. Letos jsme do turnaje
přihlásili chlapecký i dívčí tým.
Chlapci již mají úspěšně za sebou první
kolo a dívčí turnaj je na programu od dubna 2015. Kluci se utkali se ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice a ZŠ Újezd a díky výhře postoupili do dalšího kola. Poděkování za vzornou
reprezentaci školy patří Martinu Grünwaldovi, Lukáši Šebákovi, Ondřeji Miklasovi, Filipu Melichaříkovi, Michalu Gergelovi, Lukáši
Švachovi, Martinu Huťovi, Josefu Bařinkovi,

Jazykový pobyt
Martinu Salajkovi, Marku Čížovi, Lumíru Čížovi, Pavlu Šuráňovi, Janu Hyžíkovi, Michalu Černému a Janu Častulíkovi.
Ing. David Ptáček

Jazykoový poobyt v Pllym
moutth
V neděli 14. září jsme netrpělivě čekali
na příjezd autobusu, který měl naši skupinu
41 žáků a 3 vyučujících dopravit do jižní Anglie
na týdenní jazykový pobyt do malebného městečka Plymouth. Cesta do cílové destinace trvala celých 28 hodin, přesto jsme po příjezdu
na britské ostrovy byli plni energie a očekávání. Těšili jsme se na neznámá místa, hostitelské rodiny, nádhernou přírodu a samozřejmě na školu. A zklamaní jsme tedy rozhodně
nebyli! V průběhu týdne jsme se dokonale seznámili s našimi hostitelskými rodinami a jejich někdy svérázným způsobem života, s kouzelným prostředím a s výukou na místní City
College, ve které začínal náš každodenní pestrý program. Odpoledne následovaly poznávací výlety, např. do Eden Project, do Babbacombe Model Village v Torquay nebo do starého viktoriánského lomu, kde jsme se vrátili
zpátky v čase a vyzkoušeli si nejen oblečení
z té doby, ale i výrobu lana a výuku ve škole.
Dále jsme navštívili Buckland Abbey, rodiště
Sira Francise Drakea, a samozřejmě Londýn,
kde jsme měli možnost vidět Tower, budovy
parlamentu, Buckinghamský palác a další známá místa. Bylo to úžasné! Návštěvou Londýna jsme se s Anglií rozloučili.
Mgr. Petra Štěpančíková,
Mgr. Jarmila Maňasová

Meetodda CLILL ve výuuce
CLIL (Content and Language Integrated
Learning) znamená obsahově a jazykově integrované učení, které patří bezpochyby k trendům současného školství a je plně podporováno státy Evropské unie. Zjednodušeně lze
říci, že se jedná o výuku nejazykových či odborných předmětů v cizím jazyce. Úkolem této
metody však není nahrazení hodin angličtiny nebo němčiny. Podstatou a zároveň výhodou CLILu je skutečnost, že si žáci vyzkouší
a ověří své jazykové znalosti v reálném prostředí a v situacích, které nejsou uměle vytvořeny vyučujícími cizího jazyka. Tedy v předmětech, ve kterých nejde o to, aby se naučili

dokonale např. gramatiku, ale o to, aby právě tento jazyk využili jako prostředek k získání znalostí z jiného předmětu, např. chemie, dějepisu, biologie, matematiky atd. I my
jsme se rozhodli tímto způsobem obohatit
výuku a nabídnout žákům několik hodin chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy a pracovních činností v anglickém jazyce. Už teď
věříme, že tento způsob vedení hodin žáky
zaujme a rozšíří nejen jejich jazykové znalosti, ale zvýší jejich zájem o takto vyučovaný předmět.
Mgr. Jarmila Maňasová
Základní škola Vlára
a Sdružení rodičů srdečně
zvou širokou veřejnost
v úterý 11. listopadu 2014 na

SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
Sra z všec h účast n í k ů pr ůvodu je
v 17.00 hodin u školního hřiště na sídlišti Vlára.
Program: průvod se sv. Martinem na koni
sídlištěm Vlára, zakončený na školní zahradě hudbou, táborákem a malou ochutnávkou Svatomartinského vína. Přineste
s sebou dobrou náladu a špekáčky.

ZŠ praktická
a ZŠ speciální Slavičín
Jménem všech zaměstnanců ZŠ praktické
a ZŠ speciální ve Slavičíně-Hrádku a především jménem všech dětí, které tuto školu navštěvují, bych rád poděkoval starostovi města
Slavičín Ing. Jaroslavu Končickému, zástupcům města, všem ﬁrmám, všem, kteří se podíleli na rekonstrukci budovy rehabilitační třídy Základní školy praktické a Základní školy
speciální ve Slavičíně-Hrádku, Nádražní 148.
V prvním měsíci letních prázdnin započala
rekonstrukce výměnou střešní krytiny, kompletní výměnou oken a vstupních dveří. Souběžně s těmito pracemi byly zahájeny práce
uvnitř budovy. Nové omítky, nové elektrické
rozvody včetně rozvodů topení a nových topných panelů. Po malířských nátěrech přišla
na řadu nová stropní osvětlení, úprava podlahových ploch a v samém závěru taktéž vý-
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měna sanitárního zařízení a vybudování nových odpadů v umyvárně a záchodech. Mezitím již probíhaly další vnější úpravy. Zateplení budovy i půdních prostor a konečně nová
fasáda. Kolem celého objektu školy byly zbudovány drenáže včetně odpadů vod. V současné době, k veliké radosti dětí, spokojenosti
rodičů a pedagogů, již probíhá v těchto prostorách výuka a v odpoledních hodinách pak
činnost školní družiny. Děkujeme.
Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy

Gymnázium J. Pivečky
a SOŠ Slavičín
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Škkola požádaala o otevvřenní maturitnního
obboru 18-20--M/01 Innformačční techhnologie
Rada Zlínského kraje schválila podání návrhu školy na zápis v rejstříku škol a školských
zařízení s účinností od 1. září 2015.
- charakteristika přípravy v oboru: žáci se
naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konﬁgurovat a spravovat operační systémy a další
programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat
uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konﬁgurovat počítačové

sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky
- uplatnění absolventů v oboru: absolventi
se uplatní jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory,
programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí,
obchodníci s prostředky informačních technologií aj.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu
na vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

Slaaviččínští strojaři jsouu neejlepší v ČR
Mimořádný úspěch dosáhla slavičínská
střední škola Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ
v celostátní soutěži v programování FANUC
pro CNC pořádané Svazem strojírenské technologie na Brněnském strojírenském veletrhu 2014. Adam Fojtů zvítězil a hned za ním se
umístil Jiří Ščuglík. Úspěch studentů a jejich
učitelů je o to významnější, že je zopakován
čtyři roky po sobě. Slavičínští strojaři ze školy mají uznání u všech odborníků v České republice, kteří se zabývají strojírenstvím. Je to
dáno kvalitou výuky, přípravou učitelů, materiálně technickými podmínkami pro výuku
těchto předmětů a spoluprací školy se strojírenskými ﬁrmami z regionu – TVD Rokytnice, NTS Prometal, TRYON Brumov. Strojírenství, které má v regionu silné podnikatelské
zázemí, nabízí jasnou perspektivu v uplatnění všech studentů a škola výsledky reprezentuje město Slavičín i Zlínský kraj. Škola svými investičními akcemi, které na podzim
probíhají v hodnotě 55 mil. Kč při kompletní rekonstrukci budov, ještě výrazně zvýší
kvalitu podmínek pro studium. I toto jsou
důvody, proč škola požádala o zavedení dalšího maturitního oboru Informační technologie pro rok 2015 – 2016 pro žáky 9. tříd základních škol.

Occeněění Exccelence řadíí gyymnáziium
meezi nejúsp
j pěšnější
j škoolyy v krajij
MŠMT v rámci podpory učitelů na středních školách každoročně vyhlašuje program
Excelence, který ﬁnančně oceňuje úspěchy
v umístění od krajského do celostátního kola.
Díky dosaženým úspěchům bylo evidováno
27 studentů, kteří se umístili na předních místech v krajských a celostátních kolech v loňském roce. Oceněno bylo 11 studentů. Tímto se gymnázium ve Slavičíně znovu zařazuje mezi nejúspěšnější školy ve Zlínském kraji ve vědomostních soutěžích.

Stuudennti gym
mnázia zvíttězili
v televvizním
m pořadu
p u
V úterý 16. září 2014 se tým 5 studentů Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín zúčastnil natáčení nového soutěžního pořadu
„U6 – Úžasný svět techniky“ v Ostravě-Vítkovicích. Naši studenti kvarty – Martin Procházka, Ondřej Skládal, Jan Sucháček, Daniel Zvoníček a studentka sekundy – Vendula Machalová, po velmi vyrovnaném boji na-

konec zvítězili v souboji s Gymnáziem Litovel. Soutěž byla zaměřena na znalosti fyziky, chemie, hledání souvislostí, šikovnost,
obratnost a všeobecné informace ze světa
techniky. Náš vítězný tým si odvezl tablety, mnoho dalších cen a hlavně nezapomenutelné zážitky a velkou radost. Soutěž s naším týmem bude možno zhlédnout na ČT-D
v pátek 21. listopadu 2014.

O španělštinnu je na gymnááziu záájem
Kromě tradičních cizích jazyků angličtiny,
němčiny, francouzštiny, ruštiny a latiny jsme
na gymnáziu nabídli aprobovaně také španělštinu. Zájem studentů je průřezový všemi ročníky a je tedy otevřena skupina začátečníků.
Nabídkou cizích jazyků patříme jednoznačně
mezi „nejbohatší gymnázia“ v kraji.

500 lett odborrného vzzděěláváání ve Slavičíně
V tomto roce si připomínáme 50 let od počátku samostatného odborného vzdělávání
ve Slavičíně, dovolte nám proto, abychom
ve zpravodajích Slavičína postupně v časové
ose krátce a na pokračování popisovali vývoj
středního školství v našem městě. Začínáme
šedesátými lety. Veškeré společenské akce,
které budou toto výročí připomínat, plánujeme z pochopitelných důvodů až po ukončení stavebních prací kompletního zrekonstruování areálu SOŠ.
Šedesátá léta
Střední škola vznikala v první polovině šedesátých let minulého století při místním strojírenském podniku, původně muniční továrně, založené v roce 1934. Zpočátku se budoucí kvaliﬁkovaní pracovníci pro tehdejší podnik Závody říjnové revoluce Slavičín (pozdější Vlárské strojírny) připravovali v cizích
učňovských zařízeních. Na základě výhledu
a dalšího rozvoje závodu bylo ale rozhodnuto
zřídit vlastní zařízení pro přípravu učňů. Tak
vzniká 1. 9. 1963 učňovské středisko v dřevěných budovách bývalých kasáren v blízkosti
závodu. Vedením byl pověřen Ladislav Musil. Teoretická výuka probíhala v učňovské
škole ve Valašských Kloboukách vedené ředitelem Jaroslavem Květákem. Většinu žáků
zde tvořili právě učni slavičínského střediska. Odborný výcvik zajišťovali Ladislav Musil, František Macháček, Alois Sviták, Milan
Měrka, Vladislav Bělín a technolog Jaroslav
Goňa. Protože rostl zájem o vyučení ve strojírenských oborech, byla od 1. 9. 1964 zahájena teoretická výuka učňovské školy Valaš-
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ské Klobouky v pobočce ve Slavičíně. Tím začala padesátiletá historie novodobého středního školství ve Slavičíně. Vyučovalo se klasickým strojním oborům – strojní zámečník,
nástrojař, soustružník kovů, frézař a brusič
kovů. K prvním odborným učitelům patřili
Aleš Loveček, Stanislav Matějíček, Josef Hrnčiřík, Blažena Baloušková a Zdeněk Křenek,
mistrem odborného výcviku byl Antonín Valčík. Ve školním roce 1966/67 je zřízen i dvouletý učební obor – obráběčka kovů.

Škkola je Auttorizovaná osooba
Naše škola nabízí veřejnosti a ﬁrmám možnost jako autorizovaná osoba získat dílčí i úplné kvaliﬁkace 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 ppraací ppro veřeejjnoost
útvvaruu SOŠ od měsííce listooppadu
Významným mezníkem se stal školní rok
1967/68, kdy výuka učňů je zajišťována v nové
organizační formě – odborném učilišti, jehož
vedoucím je jmenován Rostislav Chalupa.
Kádr vyučujících rozšiřují Vlastimil Pávek,
Jan Slovák, Jaroslav Čeček a externí učitelé.
Je vybudováno hřiště na kopanou, antukové
dvorce pro odbíjenou, házenou, tenis a košíkovou. V prostoru sportovního areálu je zřízena i běžecká dráha, konstrukce na šplh
s hrazdou a doskočištěm. Postupně je budována i knihovna OU. Rozvíjí se i zájmová činnost. V zimních měsících jsou pro žáky organizovány lyžařské zájezdy na Lopeník. Ve spolupráci se ZK Družba probíhají kurzy tanečních. Úspěšně pracují zájmové kroužky motoristů, střelecký, výtvarný, hudebně-recitační,
fotograﬁcký i kroužek ručních prací. Žáci odpracovali stovky hodin na různých brigádách,
zejména v zemědělství. Nejlepší učni za odměnu absolvují týdenní pobyty v Maďarsku
u Balatonu, v roce 1970 i u moře v Bulharsku.
Pokračování příště…
Pozvánka na volbu členů Školské
rady Gymnázia Jana Pivečky a Střední
odborné školy Slavičín
Vážení přř átelé, d le § 16
67 zákona
č. 561/2004 Sb., (šk
kolský zá
á kon) zve
volební komise širo
okou rod
d ičovskou
veřejnost, zleetilé žáky a pedagogické
zaměstnance k volbá
á m do Školské rady
při Gymnáziu
u Jana Pivečky a Střední
odborné školly Slavičín. Term
m ín voleb
do Školské ra
ady pro zákonnéé zástupce
nezletilých žá
á ků, zletilé žáky a pedagogy
Střední odborné ško
oly je dnee 18. listopadu 2014 od 13.30 ho
odin do 16
6.00 hodin
v budově SOŠ, Divnice 119. Terr mín voleb
do Školské ra
ady pro zákonnéé zástupce
nezletilých ž áků, z letilé žá
á ky a pro
pedagogy Gym
m názia je 19. listo
opadu 2014
od 13.30 hodii n do 17..00 hodin
n v budově
Gymnázia, Šk
kolní 822. Bližší i nformace
podá vedení školy.

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.

ZŠ Malé Pole
Víítězsství žákků ZŠ Maléé Poole
v mezzinároddním fottballovéém turnnajji
Pod záštitou Krajského úřadu Zlín, ve spolupráci s Obecními úřady Nedašov, Návojná,
Nedašova Lhota a pořádající ZŠ Nedašov
se konal dne 3. října 20014 již 5. ročník
Mezinárodního fotbalového turnaje o Pohár „Závrší“. Turnaj je určen pro kategorii
1. stupně základních škol. Pravidelnými
účastníky tohoto klání se stali i žáci naší
školy. Letošního ročníku se zúčastnily ZŠ
Mikušovce (SK), ZŠ Pruské (SK), ZŠ Tuchyňa
(SK), ZŠ Val. Polanka, ZŠ Štítná, ZŠ Vlachovice, ZŠ Slavičín-Malé Pole a ZŠ Nedašov.
Po velkém sportovním výkonu dosáhlo
fotbalové družstvo ZŠ Slavičín-Malé Pole
významného úspěchu. V těžké konkurenci
a po napínavém souboji ve ﬁnálovém zápase
remizovali a nakonec v penaltovém rozstřelu
zvítězili. Odvezli si domů slastný pocit vítězů
korunovaný zlatými medailemi. Pro školu
získali dva poháry, z toho jeden putovní, který
budou muset v příštím ročníku obhajovat.
Mladým fotbalistům – Jakubovi a Matěji Borovým, Dannymu a Jakubovi Markovým, Tomáši

Tělupilovi, Davidu Šefčíkovi, Sebastiánu
Gubischovi, Igoru Bakošovi, Janu Šmotkovi
a Adamovi Urbaníkovi – děkujeme za vzornou
reprezentaci školy, města i regionu. Velký dík
patří také rodičům Markovým, Šefčíkovým
a Libuši Borové. Povzbuzující byla i osobní
účast a podpora ředitele školy Mgr. Romana
Goldbacha. Tito všichni svým fanděním
přispěli nejen k dobré náladě, která celý
turnaj provázela, ale i k vítězství našich žáků.
Všem organizátorům děkujeme za vynikající
zajištění této sportovní akce. V poslední
době slýcháme ze sdělovacích prostředků
o upadajícím zájmu dětí o sportovní fenomén
jménem fotbal. Proto je důležité takovéto akce
podporovat a dávat jim zelenou.
Mgr. Hana Sovová, ZŠ Malé Pole

Drrakiááda vee školní druužině
Konečně nastal vytoužený den – pátek
3. října 2014! Ráno si do školy skoro všechny
„družinkové děti“ přinesly draky. „Ještě nějak
vydržíme ve vyučování a potom budeme
pouštět draky!!! Už se moc těšíme, paní
vychovatelko“ slyšely jsme několikrát. Ten
okamžik odpoledne skutečně nastal, ale
ouha, nefoukal vítr. Sluníčko hřálo, ale to nám
nestačilo. „Létaly“ jen děti s draky za sebou.
Zanedlouho se jako otočením kouzelného
prstenu vše změnilo. Začal pofukovat větřík
a nad loukou za sídlištěm Malé Pole byl
vidět úžasný rej draků a dráčků. Byli vidět
zdaleka, jak nám říkali rodiče a prarodiče,
kteří přicházeli za svými ratolestmi.
S organizací Drakiády nám hodně pomohli dospělí, což jim umožnilo vrátit se aspoň
na chvíli do dětských let. Tímto jim všem děkujeme za pomoc a doufáme, že si všichni odnesli z prosluněné louky plné draků krásný zážitek jako my, vychovatelky školní družinky.
Ladislava Knoppová, vychovatelka ŠD

Drramaatickýý kroužekk
ZŠŠ Maalé Polee v teleevizi
Náš dramatický kroužek a někteří žáci
ze školní družiny se v neděli 5. října 2014
zúčastnili natáčení dětského pořadu Planeta
YÓ. Filmování se uskutečnilo v ekologickém
centru Veronica v Hostětíně. Zde nám pan
režisér Tomáš Váňa a dramaturg pořadu Petr
Hauzírek dali instrukce, jak při natáčení spolupracovat. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli,
jaké to je stát před opravdovou ﬁlmovou kamerou. Mohli jsme si ji vzít do rukou, podívat
se do ní a popovídat si s panem kameramanem.
Seznámili jsme se také s Tomášem, který

www.mesto-slavicin.cz

8
lem pomoci pravidelné, ale i nepravidelné
činnosti, které naše zařízení svým klientům nabízí.
Od listopadu nabízíme Jógu pro děti (bližší informace na DDM).
CHYSTÁME...
 Jak už druhý den úžasně kreslit (metodika Krok za krokem) – víkendový pravohemisférový kurz kreslení v DDM Slavičín,
29. a 30. listopadu 2014. Pro přihlášené s platbou první týden v listopadu sleva 200 Kč.
Kontakt: vera.fojtikova@centrum.cz,
722 670 774, 577 341 489.

tento díl moderuje. Účastnili jsme se i dalšího
vstupu, ve kterém přibližuje televizním
divákům princip čističky odpadních vod.
Zjistili jsme, že ﬁlmování a moderování není
nic jednoduchého, záleží na každém detailu,
na každém slovíčku a pohybu. Na natáčení
budeme dlouho vzpomínat a někteří z nás
se na televizní obrazovce třeba ještě někdy
objeví. Děkujeme pracovníkům ekologického
centra Veronica v Hostětíně za pozvání.
Ladislava Knoppová, vychovatelka ŠD

DDM Slavičín
Říjen otevřel zájemcům o zájmové kroužky, (tedy tzv. pravidelnou činnost) své dveře v našem domečku. Otevřely se současně
i dveře pro tzv. činnost nepravidelnou, tj.
pro akce, aktivity, které nabízí DDM svým
klientům, především však dětem školního
věku, a to vč. krátkodobých, ale samozřejmě i dlouhodobých prázdnin.
A co už přinesl první provozní měsíc tohoto školního roku svým klientům v oblasti nepravidelné činnosti?
Zájemkyně si k nám přišly v pořadí už
v našem 4. kurzu namalovat vlastní barevné hedvábné šátky. Tak jako každoročně v tuto dobu jsme vyhlásili pro děti dvě
soutěže s podzimní tematikou, a to „O nejkrásnějšího dýňáka“ a „O nejkrásnější výrobek z přírodnin“ s tím, že nejlepší výrobky byly odměněny na Halloweenské párty,
která se konala 30. října 2014 v sále Sokolovny Slavičín.
V tomto měsíci si děti užívaly své první
prázdniny v novém školním roce. Na toto
období jsme jim nabídli především možnost
zájezdu do Smajlíkova v Uherském Hradišti
(podobné Galaxii Zlín) a možnost zhlédnutí
nového pohádkového ﬁlmu Tři bratři ve Zlatém jablku ve Zlíně.
Začali jsme v DDM sbírat víčka od pet lahví s výzvou všem těm, kteří do našeho zařízení přicházejí, a to pro našeho klienta, ale
i kamaráda, Mirka Dobrovského z Bohuslavic nad Vláří. Nasbíraná víčka budou sloužit k tomu, aby bylo Mirkovi umožněno více
cvičit na speciálních strojích, a tak pomoci alespoň trochu jeho zdravotnímu stavu.
V neposlední řadě jsme se v září zabývali zpracováním grantů města Slavičín s cí-

 Nastartování zcela jiného způsobu vnímání – v tomto kurzu se seznámíte se zákonitostmi využívání pravé mozkové hemisféry, správného vnímání a pozorování kreslených předmětů a prakticky si všechny poznatky vyzkoušíte a ověříte.
 Úvodní kurz pro všechny, kteří si chtějí
kreslit pro radost (pro dospělé a teenagery)
Zdenka Odehnalová, ředitelka DDM

Kuželkářský klub Slavičín
 Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, informace na telefonu:
604 715 537 – Pavel Sláma.

Nabízíme ﬁrmám možnost své prezentace v prostorách kuželny, informace na telefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.
www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v listopadu 2014
krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Chropyně,
sobota 1. 11. 2014, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž,
sobota 15. 11. 2014, 16.30 hod.
krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vsetín
C, neděle 9. 11. 2014, 9.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín D,
neděle 16. 11. 2014, 9.00 hod.

Mistrovská utkáníí
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skup
pina E
neděle 9. 11. Dolní Beenešov 10
0.15
muži B – I.B. třída
neděle 2. 11. Příluky 10.15
dorost – krajsská souttěž
sobota 1. 11. Valašská Polanka 10.00

Poděkování
Rádi bycho
om touto
o cestou poděkovali pořadateli Dětskéh
ho dne a koncertu
se skupinou Desmod za ﬁnančční dar pro
syna Viktorka
a Štulíře, který bude využit
k rehaterapii.
Rad
dek a Věrra Štulířovi
Děkujeme studentů
ům Gym
mnázia Jana
Pivečky a řaděě slavičíínských dobrovolníků za pomoc při Jableečné slavn
nosti v Hostětíně. Orga
anizátořři z Centrra Veronica
Dne 27. září 201
14 proběhla v prostorrách Charrity sv. Vojtěch
ha Slaviičín akcee s názvem
Zah
hradní slavnost, kterou byl
zav
vršen celý týden věnovaný
prezentaci cha
aritních služeb. I přes počáteční nepřízeň
ň počasí se na Ch
haritě sešlo
několik desíteek návštěěvníků. Pro děti byl
připraven boh
hatý proggram v podobě soutěžních her, měly mo
ožnost si zadovádět
na skákacím hradu a skluzavcce, vyzkoušet si malováníí na obliččej. Den byl zpříjemněn také krásn
ným vysto
oupením sólistů Dětského sboru Sllavičáneek, šermířř ů z Lačnova, country tan
nců DDM
M Brumo
ov-Bylnice.
S velkým zájm
mem jsm
me mohli také sledovat ukázky agiility pejssků.
Rádi bycho
om touto
o cestou poděkovali
panu Svobodo
ovi za sp
ponzorský dar v podobě nápojů, paní Va
aclové za dárky pro
dětské soutěžee. Další poděková
ání pak patří vedoucím všech vysstupujícícch souborů,
slečně Ševčíko
ové za ukázku aggility, panu
Šebákovi za ozzvučení celé akcee, paní Studeníkové z Městskéh
ho infoceentra Slavičín za poskytn
nutí possezení a všem, kteří
se na přípravěě akce po
odíleli.

Jak zvládnout stáří s demencí
a Alzheimerovou chorobou
Onemocnění Alzheimerovou chorobou
a problematika demence u seniorů je v současné době v naší společnosti stále více ožehavým tématem. Jak by také ne. Ze statistik
zabývajících se touto chorobou je patrné, že
dochází k velkému nárůstu tohoto onemocnění a mýtus, že lidé mladší 60 let jsou před
ním v absolutním bezpečí, čím dál častěji narušují případy výskytu demence u mladších
věkových kategorií. Jako reakci na tuto skutečnost uspořádala Charita sv. Vojtěcha Slavičín
za podpory dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje cyklus přednášek s tématem ,,Jak
zvládnout stáří s demencí a Alzheimerovou
chorobou“. Jednotlivé kurzy probíhaly v období od května do září 2014 na různých místech města Slavičín a obce Štítná nad Vláří.
Smyslem projektu bylo vzdělání seniorů
v oblasti rozpoznání prvních příznaků demence, včasné diagnostiky a léčby onemocnění, možnostech prevence, postupech při
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vyřizování příspěvku na péči a možnostech
zapůjčení vhodných kompenzačních pomůcek. Část každé přenášky byla směrována
ke skupině osob pečujících o lidi s demencí,
byly rozebrány otázky vytvoření vhodných
podmínek klienta v domácím prostředí, speciﬁcké postupy při podání stravy, aktivizace
a komunikace seniorů atd.
Charita sv. Vojtěcha chce touto cestou
znovu poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí dotace k realizaci těchto přenášek. Další poděkování patří Mgr. Gabriele Klabačkové z městské knihovny ve Slavičíně za poskytnutí prostor.
Všem, kteří se těchto přednášek zúčastnili, děkujeme za jejich čas a projevený zájem
o tuto problematiku.
Za Charitu sv. Vojtěcha Magda Zůbková

M
Program MC Slavičín na listopad 2014
 Po 3. 11. 10.00 hod. – Skáčeme na trampolíně
 Út 4. 11. 10.00 hod. – Hry pro všestranný rozvoj pro dvouleté děti,
13.00 hod. – Volná herna
 St 5. 11. 10.00 hod. – Hry pro všestranný rozvoj pro roční děti,
13.00 hod. – Volná herna
 Čt 6. 11. 10.00 hod. – Hudební miniškolička, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 7. 11. 10.00 hod. – Hrajeme si s rybičkami
 So 8. 11. 14.00 hod. – Sportovní odpoledne – olympijské hry na Orlovně
 Po 10. 11. 10.00 hod. – Hrajeme si s modelínou
 Út 11. 11. 10.00 hod. – Čtenářem od batolete, 13.00 hod. – Volná herna
 St 12. 11. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro roční děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 13. 11. 10.00 hod. – Malý šikula,
13.00 hod. – Volná herna
 Pá 14. 11. 10.00 hod. – Skládáme puzzle
 Po 17. 11. Státní svátek
 Út 18. 11. 10.00 hod. – Tvořílek pro dvouleté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 St 19. 11. 10.00 hod. – Tvořílek pro roční
děti, 14.00 – 16.30 hod. – Otisky do hlíny
 Čt 20. 11. 10.00 hod. – Kuchtíkovi hrátky, 14.00 – 16.30 hod. – Otisky do hlíny
 Pá 21. 11. 10.00 hod. – Stavíme z kostek
 Po 24. 11. 10.00 hod. – Malujeme a vymalováváme
 Út 25. 11. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro dvouleté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 St 26. 11. 9.00 hod. – 16.00 hod. – Masáže pro maminky + pedikúra
 Čt 27. 11. 10.00 hod. – Malý šikula,
13.00 hod. – Volná herna
 Pá 28. 11. 10.00 hod. – Básničky s pohybem pro děti
Na otisky a masáže pro maminky se
objednávejte buď zprávami na facebookových stránkách, osobně nebo telefonicky.
Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín, tel.: 778 468 820.

Městská knihovna
HOUBAŘŮV ROK
Výstava fotograﬁí hub – Ing. Vojtěch Malík
4. listopadu – 4. prosince 2014
Galerie knihovny,
otevřeno v půjčovní době knihovny.

Poořaddy pro veřejnosst
 Úterý 11. listopadu Uchopte zdraví
do svých rukou s kosmetikou Dr. Nony
Terapeutka a poradkyně v oboru celostního přístupu ke zdraví a kráse Ing. Libuše
Jankůjová Vám na své přednášce představí
uzdravující sílu Mrtvého moře a vzácnou
archeabakterii, která je součástí mořského
minerálního komplexu. Seznámí Vás také
s Dr. Nonou Kuchinou, její klinikou v Izraeli a jejími léčebnými produkty. Zážitková
beseda je zaměřena na prevenci zdravotních problémů a udržení si věčného mládí
a dlouhověkosti.
Pořádají: Městská knihovna a Šárka Poláchová (Kostková), kosmetika Slavičín.
Začátek: 17.30 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Středa 12. listopadu Jižní Amerika – z Buenos Aires na Machu Picchu
Přednáška a fotoprojekce Petra Nazarova
o jeho čtyřměsíčním putování napříč Jižní
Amerikou přes hranice šesti jihoamerických
států (Argentina, Brazílie, Chile, Bolívie,
Paraguay a Peru) spojeného s návštěvou
„adoptivní dcery“ (na dálku) v Paraguayi.
Prostřednictvím cestovatelova vyprávění a bohaté fotodokumentace navštívíte např. jezero
Titicaca, vodopády Iguazu, pamětihodné
Machu Picchu a poznáte další zajímavosti
a přírodní krásy těchto exotických zemí.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
Pátek 28. listopadu Geopatogenní zóny
trochu jinak
Beseda s Josefem Ulehlou, odborníkem
na geopatogenní zóny. Na přednášce se dozvíte o vlivech, které na nás působí v domech
a místnostech, a také co je důležité při koupi
bytu či pozemku. Zjistíte příčiny Vaší případné
nespavosti, zejména za úplňku nebo proč
snáze onemocníte za nevlídného, deštivého
počasí. Josef Ulehla dále objasní, jak spodní
vody ovlivňují psychické i fyzické zdraví lidí
i zdraví zvířat, stromů a rostlin.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Akkce pro děěti
Čtvrtek 6. listopadu Knihovnička skřítka
Nezbedníčka
Pravidelná návštěva předškoláčků v doprovodu rodičů případně prarodičů v městské
knihovně.
V Nezbedníčkově knihovničce děti objeví
další pěknou knížku s názvem Cirkusová
čísla. Zábavné odpoledne proběhne v duchu

veselého soutěžení, luštění hádanek, výtvarných hrátek a pohybových i jiných her.
Začátek: 15.00 hodin.
Středa 26. listopadu Setkání s tajemnem
– VIII. ročník
Každým rokem pořádaná strašidelná show
pro děti a mládež, v níž se účastníci setkají se
záhadnými bytostmi z hororových knižních
i ﬁlmových příběhů.
V pestrém programu nebude nouze
o napínavé i veselé okamžiky. Připraveno je
setkání s tajemným obyvatelem strašidelné
jeskyně, hrátky s duchy v knihovnických
katakombách, návštěva věšteckého salonku
a spousty dalších tajuplných her a soutěží,
z nichž bude chvílemi tak trochu naskakovat
husí kůže. Zábavně dobrodružný večer bude
završen módní přehlídkou strašidelných
masek a převleků. Všichni se mohou těšit
také na drobné odměny a ceny za úspěšné
plnění úkolů. Zajištěno je malé občerstvení.
Začátek: 16.00 hodin v městské knihovně.
Vstup volný.
Na akci je nutné přihlásit se předem
v knihovně nebo na tel. 577 341 481, případně
e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz.
Podrobnější instrukce o akci budou k dispozici v knihovně nebo na http://knihovna.
mesto-slavicin.cz (oddíl Aktuální informace).
Na uvedené pořady jste do knihovny
srdečně zváni!

Poodzim
mní knnihoděníí
Přechod z léta do období podzimu nám
obvykle mnoho na optimismu nepřidá. Avšak
tento poněkud chmurný a nevlídný čas si
lze zpestřovat návštěvou rozmanitých akcí.
K místům, kde je možné se tímto způsobem
pobavit či získat nové vědomosti, náleží
i městská knihovna, která už na konci prázdnin oslovila veřejnost s nabídkou zajímavých
pořadů. K nim lze zařadit např. přednášku
lektorky Mgr. Věry Fojtíkové s tematikou
využití pravé mozkové hemisféry při vlastní
tvořivé činnosti a v různých životních situacích. Návštěvníci psychologicky laděné
besedy odcházeli s vědomím, že „když se
chce, všechno jde“ a že sebemenší vlohy lze
po odblokování psychických bariér rozvíjet
a nalézat tak v sobě netušený potenciál pro
různorodé umělecké činnosti.
Koncem srpna přispěla knihovna svým
dílem ke slavnostní vzpomínkové akci –
70. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty,
jenž se v době druhé světové války významně
dotkla nejen území Slavičínska, ale i rozsáhlé
oblasti moravsko-slovenského pomezí. Při této
příležitosti byla pro zájemce o historii zorganizována beseda s Bc. Radovanem Fraitem a Michaelem Žitníkem, správcem Muzea letecké
bitvy v Šanově. Památka osmadvaceti padlých
letců byla uctěna důstojným připomenutím
všech reálií bitvy, čehož se oba přednášející
zhostili velmi poutavě.
Spolu s novým školním rokem začal
kolotoč nepřeberných knihovnických aktivit
nabírat na otáčkách. Od seznamky se službami
knihovny pro „náctileté“ – studenty GJP
a SOŠ Slavičín, přes setkání předškoláčků
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až po dvoudenní Pohádkiádu,
Pohádkiádu zábavnou
pohádkovou show pro děti, každoročně realizovanou za spolupráce Domu dětí a mládeže
ve Slavičíně. Ani dospělá populace nezůstala
ochuzena o možnost rozšířit si obzory, zejména v oblasti péče o své zdraví pomocí
bylinných preparátů a dalších samoléčebných
metod na besedě se Stanislavem Zábojníkem,
uznávaným léčitelem.
Druhý říjnový týden pak odstartoval
další kolo čtenářské a jiné zábavy. Např. děti
ze školních družin mohly vtipnou formou
pátrat po tajemství skřítků a strašidýlek
ve stejnojmenném pořadu. Předškoláci ze
všech mateřských škol se s říší pohádek
a dětských příběhů seznamovali pomocí jednoduchých úkolů či pohybových her.
Že je dobrá četba nad zlato, se potvrdilo
na literárním pořadu pro žáky 2. stupně ZŠ
Vlára. Každý zde mohl předvést své umění
přednesu četbou úryvku z oblíbené knížky
i schopnost přesvědčivé argumentace, proč
právě jím vybraná kniha je ta nej.
Kdo uhádne, vyhraje! – bylo mottem
a zároveň názvem velkého znalostního klání,
určeného handicapovaným klientům Charity
sv. Vojtěcha. Těm šlo zodpovídání zapeklitých
dotazů více než dobře, nebylo proto pochyb
o jednoznačné výhře všech soutěžících.
Závěrečná diskotéka představovala jako
vždy příjemnou tečku této akce, přispívající
k oboustranné spokojenosti jejích účastníků
a také nás organizátorů.
I starší generaci bylo kulturní vyžití ušito
na míru. Členky Klubu důchodců se již
podruhé setkaly s léčitelem Stanislavem Zábojníkem, jehož vyprávění se týkalo zejména
podzimní detoxikace organismu a dalších
léčebných postupů, vedoucích k ozdravným
procesům těla i mysli. Seniorky v neposlední
řadě zaujala přednáška Velcí herci malých
rolí v podání knihovnic.
Den otevřených dveří přilákal mezi knižní
regály všechny věkové kategorie. Návštěvníci
inklinující k tvořivým činnostem se mohli realizovat ve výtvarné dílně zaměřené na tvorbu
dekorací a mozaik z listí, hrajícího všemi
barvami podzimu. Tento den dále nabídl
příchozím plejádu kvizů, luštění hlavolamů
či výuku Powerpointu pro začátečníky.
K dispozici byla až do nočních hodin večerní
knihovnická pohotovost, které využili čtenáři,
u nichž se začaly projevovat akutní příznaky
nedostatku „duševní stravy” anebo noví
uživatelé, kteří byli seznámeni s provozem
knihovny, jejími prostorami a činnostmi, a to
prezentací spojenou s fotoprojekcí. Taktéž
zdejší galerie umožnila veřejnosti další
hodnotnou podívanou. V obdivovatelích
fotograﬁckého umění vyvolala vzpomínku
na známého slavičínského fotografa Jiřího
Janečku, jehož kompozičně dokonalé
černobílé fotograﬁe vystavovali členové Klubu
přátel historie Slavičínska.
Vskutku jedinečným zážitkem pro
nejnáročnější literární gurmány bylo setkání s naším v současnosti nejčtenějším
spisovatelem Vlastimilem Vondruškou,
odborníkem na historii středověku. Ve své

talk-show dokázal, že je erudovaným znalcem
této dějinné etapy a zároveň vynikajícím
vypravěčem a showmanem. Autor neopomněl
zmínit stěžejního hrdinu svých historických
detektivek, královského prokurátora, pana
Oldřicha z Chlumu. Poté velmi zasvěceně
a vtipně pohovořil o ctném a nectném životě
středověkého lidu, jeho strastech, radostech,
poklescích i prohřešcích proti tehdejšímu
středověkému právu. Precizně podanou kombinaci zábavy a historických fakt publikum
po celý večer oceňovalo takřka neutuchajícím
potleskem.
Tolik k ohlédnutí se za nedávnou knihovnickou minulostí. Co přinese blízká budoucnost je již také zcela zřejmé z pozvánek
uvedených v tomto zpravodaji. Dokonce
si troufáme předvídat i vzdálenější výhled
do budoucna. Ten za podpory vedení města
a za stávající bezvadné spolupráce spolků,
škol, mimoškolských zařízení, jednotlivců
a dalších subjektů slibuje knihovnu dle
Vašich představ – kulturní, komunikativní,
bezbariérovou a hlavně vždy ochotnou Vám
poskytnout své služby.
Mgr. Gabriela Klabačková

a

Pozvánky, kalendáře
11. 11. sídlišště Vlárra
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NICE

Dětské podzimní
olympijské hry

SOBOTA 8. 11. 2014
OD 14.00 HODIN
V ORLOVNĚ
POŘÁDÁ
MC SLAVIČÍN
občerstvení zajištěno
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
„Dětské podzimní olympijské hry ve Slavičíně“ byla podpořena
poskytnutím dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje
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Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín
Vás srdečně zve na výstavu

KAREL HUMPOLA –
ARCHITEKTURA
SOUBOR PRACÍ ZE SLAVIČÍNA
28. listopadu 2014 – 16. ledna 2015,
galerie gymnázia
vernisáž: 28. listopadu 2014
v 18.00 hodin
výstava bude přístupná pondělí – pátek,
od 7.30 do 15.30 hodin

PŘEDVÁN
NOČNÍÍ BRATIISLAVA
zájezd na vánoční trhy spojjený
s komento
ovanou prohlídkou města
sobota 6. prosince 2014
Násstupní místto: Slavičínn
Doprava: autobus
Cena: 300 Kč (b
bez pojištěění)
PROGR
RAM:
pěší a autobusová
á prohlídka
a města
(Bratislavský Hrrad, Slavín, Prezidenntský palác,
Slovenský rozhhlas, Mod
drý Kostolíkk, Eurovea)
návštěva vá
ánočních trhhů
Zájemci se moho
ou hlásit na Městskéém infocentru
Slavičínn – tel.: 577 342 25
51,
e-mail: kultura1@m
mesto-slaviccin.cz.

Vedení st řediska Junáka
ve Slavičíně Vás zve ke zhlédnutí výstavy při příležitosti
95 let skautingu ve Slavičíně, která probíhá od 29. října
do 28. listopadu 2014 v prostorách městského infocentra, v jeho obvyklých otevíracích hodinách.
V měsíci červencii proběhll 4. ročník
Divnické heliggonky. Z této ak
kce vzniklo
DVD (dvojalbu
um).
Kdo má o toto DVD
D zájem, může si ho
objednat na teelefonu 739 245 912. Cena
DVD – 150 Kč..
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 Sobota 8. 10., 20.00 hodin – film
a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ – LISTOPAD S ELIOU KAZANEM 1
Slavné ﬁlmy slavného režiséra – digitální
ﬁlmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: Tramvaj do stanice Touha/
V přístavu. Na http://dokinavsobotu.slavicin.
org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.
Vstup zdarma.
 Neděle 9. 10., 15.00 hodin – bijásek
TAJEMSTVÍ DRAČÍ HORY
Do dračího světa vedou čtyři brány: oheň,
voda, země a vzduch. Pouze Ethelbert, strážce, vlastní klíč a tajemství, jak se dostat pryč.
Kevin, chlapec žijící ve středověku se po pádu
do vody dostává na Dračí horu. Mezi ním
a nejmladším dráčkem vznikne obrovské
pouto přátelství. Ne všechno je dokonalé
na Dračí hoře. Zlý čaroděj a jeho asistent se
snaží horu ovládnout a snaží se chlapce dostat z hory pryč. Pryč od všech kouzel, pryč
od jeho kamaráda.
Režie: Ángel Izquierdo
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Španělsko, 2002, 74 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 9. 10., 20.00 hodin – ﬁlmový klub
MAMI!
Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom,
že svého syna dokáže zvládnout, a že její syn
dokáže zvládnout školu. Když do jejich života
vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají se společně na hodně divokou jízdu, kdy se
záchvěvy štěstí, bezpečí a spokojenosti v mžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a hlubokou beznaděj. Nahoru a zase dolů, jak už to
tak v životě bývá.
Režie: Xavier Dolan
Hrají: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément, Alexandre Goyette,
Patrick Huard
Drama/Psychologický/Kanada/Francie,
2014, 139 minut. Vstupné: členové ﬁlmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 20. 10., 9.00 hodin – ﬁlm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol Slavičín
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 Sobota 22. 10., 20.00 hodin – film
a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ – LISTOPAD S ELIOU KAZANEM 2
Slavné ﬁlmy slavné hvězdy – digitální ﬁlmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů: V Brooklynu roste strom/
Ameriko, Ameriko! Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.
Vstup zdarma.
 Neděle 23. 10., 15.00 hodin – bijásek
POHÁDKA ZE ZÁTOKY
Křeček Hammy, krysa Roderick a morče
GP jsou nerozluční kamarádi. Bezstarostně
žijí na mělčině malé říčky. Mohutný déšť je
strhne do rozbouřené vody, která je zanese
do neznámých končin. Vydávají se na dlouhou a nebezpečnou cestu domů. Zažijí plno
legračních příhod, napínavých dobrodružství a poznají nové přátele. Ale nejtěžší boj
na ně čeká doma. Jejich mělčina je v ohrožení. Usadila se tam zákeřná banda Tlustých Koček…
Režie: John Henderson
Animovaný/Rodinný/Velká Británie,
2008, 76 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 23. 10., 20.00 hodin – ﬁlmový klub
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
Snímek Nick Cave: 20 000 dní na Zemi
je důmyslnou a lyrickou ódou opěvující
lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem Cavem.
Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace
reality a ﬁ kce. Celovečerním režisérským
debutem navazuje dvojice vizuálních umělců Iaina Forsytha a Jane Pollardové na
sedmiletou intenzivní spolupráci s Nickem Cavem.
Režie: Iain Forsyth, Jane Pollard
Hudba: Nick Cave, Warren Ellis
Hrají: Nick Cave, Blixa Bargeld, Kylie Minogue, Ray Winstone, Warren Ellis
Dokumentární/Drama/Hudební/Velká
Británie, 2014, 96 minut. Vstupné: členové
ﬁ lmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/.

www.mesto-slavicin.cz
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Roman a Pavlína Mičíkovi – syn Roman
Tomáš Juřík a Jana Hýblová – dcera Natálie
Jan a Jana Struhařovi – dcera Taťána
Lubomír a Eva Florešovi – dcera Anežka
Čestmír Kučera a Šárka Spáčilová – syn Vojtěch
Vítězslav a Kateřina Jahnovi – syn Vojtěch
SŇATKY – ZÁŘÍ
Bronislav Plášek a Lucie Fojtíková
j
Luděk Štěpančík a Petra Barošová

Petr Píštěk a Lucie Maděryčová
Filip Staněk a Lucie Jandová
Petr Fojtů a Zuzana Machovská
Tomáš Pešek a Martina Petrášová
Patrik Vašička a Zuzana Janoušková

10. 9. 2014 Josef Šála,
Š
80 let, Nevšová
14. 9. 2014 Ludmila Kovaříková, 68 let, Slavičín
17. 9. 2014 Bohumil Žák, 86 let, Nevšová
21. 9. 2014 Emil Řehák, 84 let, Slavičín
25. 9. 2014 Anna Raková, 75 let, Divnice
30. 9. 2014 Jan Zouhar, 80 let, Slavičín

ÚMRTÍ
1. 9. 2014 Ludmila Ryzová, 72 leet, Divnice
2. 9. 2014 František Frait, 76 let, Slavičín
5. 9. 2014 Jan Vlček, 81 let, Slav
vičín
9. 9. 2014 Antonín Hyžík, 76 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje
narození Vašeho dítěte nebo 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.

VZPOMÍNÁME

Dne 25. ledna 2014
4
jsme vzpomněli
25. výro
ý očí úmrtí naší mam
minky,
y
paní Mariie PELÉŠKOVÉ ze Šanova.
Dn
ne 9. listopadu 201
14
si připomeneme 35 let
od úmrtí našeho tatínk
ka,
pan
na Josefa PELÉŠKA
A.
S láskou a úctou
u vzpo
vzpo
zpomín
mí ají
mín
ajíí dc
dcery
ery
a synovéé s rodi
rodi
o nam
namii.

Dne 18. listopadu 2014 uplynou
py
3 roky
od
d úm
mrtí paní Anny PTÁČKOVÉ
ze Sllavičína.
S lásskou
u a úctou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 23. listopadu 2014
uplyne 10 let od úmrtí
pa
ana Pavla KORVASE z Petrůvky.
S láskou vzpomíná
manželka a synové.
Všem přátelům a známým
děk
kujeme za tichou vzpomínku.

Děku
ujem
me touto cesto
ou za účast
a kvěětin
nové dary při posledním
ro
ozloučení s p
pa
anem
R olfeem VÁGNEREM
Rud
M z Rudimova.
Za
armoucená ro
odina.

Dnee 14
4. listopad
du 201
du
14 by
by se
se doži
ožill
80
0 let p
pan Jiřří ŠČUČ
UČINS
INS
SKÝ
KÝ
z Ro
okytn
nice
ce.
Za tic
Za
tichou
hou vzpom
vzpom
pomín
ín u děku
ínk
d ku
kují
jí man
m žel
ma
želka
ka
a
a dcer
dcer
cery
y s ro
rodin
inami
in
ami..
ami
Dne 4. liistopadu
p
2014 by
y se dožil
pan Miroslav ARGAL
LÁŠ
z Divnic 75
5 let a dne 17. prossince 2014
uplyn
ne 14 let od jeho úm
mrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňtte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Mariie a dcery s rodina
ami.

Dne 14. listopadu 2014
vzpomeneme
3 vý
3.
výr
ýročí úmrtí našeho syna a bratra,,
pan
na Michala BUJNY
Y ze Slavičína.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Z tichou vzpomínku děkují
Za
ro
rod
odiče, sestra Monika s rodinou
a bratr Zdeněk.

Dne 17. října 2014
4 jsme si připomněl
p p
ělii
8. výrročíí úmrtí paní Aleny BOROVÉ
ze Sllavičína.
S lá
ásko
ou, úctou
u a vděčností stále
vzpomín
ná manžel,
syn a dcerra s rodinami.
Dne 3. listopadu 2014
upllyne 20 llet od
dú
úmrtíí našeho
š h
manžela, tatínka, dědečka
ap
pradědečka, p
pana
Aloise JANÁČKA
z Bohuslavic nad Vláří
a dn
ne 1. října 2014 jsme si připomnělii
jeho nedožité 85. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 29. listopadu
li
d 201
14
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila naše drahá manželka,
dcera, maminka a babička
a, paní
Jarmila JORDÁNOVÁ z Hrádku.
S úctou a láskou vzpomínají manžel
Zdeněk, maminka Marie a dcery
s rodinami.
Děkujeme touto cesto
ou
za účast a květinové da
ary
při posledním rozloučení
s paní Marií SMOLÍKOV
VOU
z Bohuslavic.
Zarmoucená rodina
a.

Dne 21. listopadu 2014 vzpomeneme
3. smu
utné výročí
ý
úm
mrtí paní
p
Jaro
osla
avy NEJEZCH
HLEBOVÉ
ze Slavičína
a.
S lá
ásko
ou a úctou vzzpomínají
a za ticchou vzpomín
nku děkují
sy
yn Jaroslav a příbuzní.

Dne 11. listopadu
u 2014 vzpomeneme
2. smutné vý
ýročí úmrtí paní
Margity TOMÁŠ
ŠKOVÉ ze Slavičína.
Za tichou vzpomín
nku děkují syn Karel
s rodinou, vnouččata a pravnoučata.

Děkujeme touto cestou za účast
a květinové dary při posledním
rozloučení s p
paní Ludmilou
KOVAŘÍKOVOU.
Manžel František s rodinou.

Děkujeemee všem, kteří se přišli dne
26. záříí 20
014 rozloučit a doprovodit
p
pan
na Emila ŘEH
HÁKA
na jjeho p
posledníí cestě.
Rodin
na Řehákova
Ř
a Tomáškova.

Blahopřejeme

Dne 21. listopadu 2014
oslaví manželé
Marie a Zdeněk FOJTÍKOVI
zlatou svatbu.
Mnoho zdraví, štěstí a lásky, která
Vás provází celý společný život přejí
synové Broněk, Zdeněk a Martin
s rodinami.

Dne 25.října oslavil
Pavel Jovák BORÁŇ
40. narozeniny a tak teda:
Milý pňu, přejeme ti pevné zdraví,
ať ťa Chmury neodstaví.
Déšť ti kdysi smáčal vlasy, je to,
pravda, už pár let, teď nastalyy iné
časy – břúško, pleš a …ČTYŘICET
T.
Tam, kde iní lámú hole, ty ideš ale
smělo dál, my ti k tomu přejem,
Jove, aby život za to stál!

PLACENÁ INZERCE
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VIDĚLI JSTE NĚKDO NEBO POZNÁTE TOHOTO
REZAVÉHO KOCOURA, KTERÝ SLYŠÍ NA JMÉNO KAMIL?
Kocour se ztratil na sídlišti
Malé Pole, a protože má
poraněné oko, je možné, že
ztratil orientaci a zatoulal se
a nyní žije u nějakých hodných lidí v okolí Slavičína.
Prosíme o jeho vrácení.
Kontaktujte nás, prosím, na mobil 605 318 899
nebo na telefon 577 343 051.
Děkujeme za informace.

SLAVIČÍN
VÁM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

squash • ﬁtness • sauna • whirlpool • spinning
masáže • solária • masážní stroj Rolletic • bar
Možnost zakoupení permanentky s cenovým
zvýhodněním a dárkového poukazu.
Vhodné jako dárek svým blízkým a přátelům.
Info a rezervace na telefonu: 737 515 307, 576 776 094.
www.rdklub.cz

www.mesto-slavicin.cz
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BOWLING SLAVIČÍN
Vás zve na

PLACENÁ INZERCE

DNY
NY R
RUSKÉ
USK
KUCHYNĚ
KUCHYNĚ
REA

Resstaurace Záložna
a
Vás zvee na

obchod Zámek – Magda Blanařová
ul. Osvobození 24, 763 21 Slavičín
Sleva na:
- batohy, školní batohy
- peněženky
- panny, panenky
- společenské hry, plyšové hračky

MA
ARTIN
NSKOU
U
HUS
SU
A SVAT
TOMA
ARTIN
NSKÁ
VÍN
NA

UČENÍ ŽÁKŮ 1. stupně základní školy
(po dohodě i starších
h)
- vysvětllení učivva s využžitím
nejen pravvé mozk
kové hem
misféry
- praxee – učila
a jsem 22 let
- kontaktt: Mgr. Věra Fojtííková,
telefon: 57
77 341 48
89, 722 670 774,
e-mail: verra.fojtiko
ova@centtrum.cz

11. – 14. listopadu 2014
Telefon: 577
7 342 315.

5. – 9. listopadu 2014
Navazujeme na tradiční Dny ruské
kuchyně.
Letos Vám nabídneme tradiční BORŠČ,
DANČÍ SPECIALITY, MEDAILONKY
ALMA ATA a další NOVÉ SPECIALITY
SOUČASNÝCH TRENDŮ.
Rezervace na tel. čísle 773 999 973.
www.bowlingslavicin.cz
www.facebook.com/bowlingslavicin

1. listopadu 2014
Country večer se skupinou

PŘÁTELÉ
29. listopadu 2014
Rockový večer se skupinou

ORIENT
Vždy od 20.00 hodin,
Restaurace U Talafy, Telefon: 603 503 148.

Vánoční poukaz do Leja salonu – hodnota libovolná!

Leja salon – 737 044 823

Začáteek: 18.0
00 hodin.
Předprrodej: Městsk
ké infocenttru
um
Slavičín, Val. Klobouky
a Bru
umov-B
Bylnice.
Vstupenka i s místtenkou: 150
0 Kč.

KVĚTEN, stavební bytové družstvo v Luhačovicích,
nabízí k prodeji družstevní podíl,
ke kterému náleží právo užívat byt o velikosti 1 + 4 v bytovém domě na sídlišti Zahradní čtvrť
v Luhačovicích. Převod bytu do vlastnictví je možný bezprostředně po nabytí podílu v družstvu.
Kontakt pro zájemce: KVĚTEN, stavební bytové družstvo, Uherskobrodská 985, 763 26
Luhačovice, tel. 577 131 085, 777 213 077, 777 803 077, e-mail: sbdkveten@cbox.cz.
V případě zájmu je možné osobní jednání a prohlídka bytu.

Vážení občané,
děkujeme Vám
za Vaši přízeň
ve volbách, která
přispěla k vítězství
naší strany
ve Slavičíně.

Moc si Vašich hlasů ceníme
a věříme, že za minulé období za námi
stojí kus odvedené práce.
MO ČSSD Slavičín

Po
oděk
ková
áníí voliččům
Děkujeme voličům za podporu
kandidátů ODS Slavičín
v komunálních volbách 2014.
Velmi si podporry vážííme a jsm
me
přiipraven
ni využítt sv
vých
h schop
pností
a siil k da
alšímu ro
ozvo
oji našeho
o krásnéh
ho měěsta. Sou
učassně si dovo
olíme
pob
blahopřřát všem
m zv
voleným čleenům
Zastup
pitelstva měěsta
a Slaviččín.
Váženíí kolegov
vé, bud
de nám
m ctí
s Vámi spo
olup
praccovat!

Děkujeme
voličům
Děkujeme všem voličům
za účast
v komunálních volbách
a hlavně těm,
kteří nám dali svůj hlas.
Slibujeme, že Vás nezklameme
a budeme usilovat o plnění
našich programových cílů.
A to vše pro to,
aby bylo líp
i u nás ve Slavičíně.
Kandidáti za Hnutí ANO 2011

slavicin.anobudelip.cz
www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Strom přání Leja salonu slaví šťastných 7!
Je to možné, že je nám o sedm let víc?
7 let – to je období, co je tu s vámi Leja salon a Strom přání pro dětské domovy Bojkovice a Smolina. 7 let – o tolik jsme zestárly (teda uzrály) a o tolik let jsme bohatší (samozřejmě máme na mysli o zkušenosti, he).
7 let – to je sedm roků plných příběhů dětí
z obou dětských domovů, které jsme díky
Stromu přání směly sledovat.
Pamatujete dvouletou Verunku z vánočního videa (najdete na facebooku salonu),
jak si od vás Ježíšků rozbaluje kočárek a panenku? Měla štěstí, získala onehdy před
Vánoci zázemí a rodinu a my jsme jí poslední dárky od vás posílaly už do Čech. Tohle
je příběh teď už devítileté Verunky z našich Bojkovic. Nyní sledujeme další příběhy.
Minulý měsíc sem přibyly děti od dvou (!)
let a my jim toužíme udělat společně s vámi
alespoň krásné Vánoce. Děti z obou domovů namalovaly každý své vánoční přání a kdokoli budete chtít, můžete je splnit.
Autíčko, panenku, mikinu, pouzdro

Do Dětského domova Bojkovice přibyly nové děti od 2 let. I jim pomáháte!

do školy… Šanony s těmito přáníčky
najdete v Leja salonu, K Hájenkám 312,
Slavičín nebo na facebookovém proﬁlu salonu. Tam taky najdete fotky z předání dárků
z minulých ročníků. Foto jako důkaz, že váš
dárek doputoval k dítěti. Tato transparentnost se v minulých ročnících velmi osvědčila

a díky ní si charitativní akce získala důvěru.
Šťastných 7 – to je období, co s námi každé Vánoce „držíte basu“ a pomáháte dětem
z blízkého okolí a my vám za to děkujeme!
Lejasaloňačky Markéta Smílková,
Lenka Málková, Jana Diatlová
a Jana Jurigová

Stezka odvahyy v Nevšové
Děkujeme všem účastníkům stezky odvahy konané
dne 19. září 2014 na myslivecké chatě v Nevšové. Trasa vedla lesem se spoustou
strašidel a nechyběla také
místa, na kterých si děti vyzvedly sladké odměny.
A kc i pořáda l s polek
Nevšová dětem ve spolupráci s Klubem žen. Poděkování patří také Mysliveckému
sdružení v Nevšové za bezplatný pronájem myslivecké chaty.
Na všechny děti se těší
strašidla opět příští rok.
Simona Goňová

Aquascaping – můj velký koníček
Před několika dny jsem se dozvěděl z výsledků Mezinárodní soutěže GAPLC (Mezinárodní soutěž v aquascapingu pro evropské státy), že jsem se stal mistrem Evropy v aquascapingu, konkrétně v kategorii Nano (nádrže do 40 litrů). V první chvíli jsem nemohl uvěřit, ale teď už vím, že se
mi splnil můj sen. Do kategorie Nano se přihlásilo celkem 83 účastníků, z toho 5 Čechů.
Já se umístil právě na 1. pozici. Nyní by mě
měla čekat cesta do Karlsruhe, kde proběhne zhodnocení nádrží přímo od porotců,

předání cen a také setkání s dalšími mistry
aquascapingu.
Mimo tento můj velký úspěch mohu také
zmínit úspěch na Brněnské akvaburze, kde
se konala soutěžní výstava miniakvárií. Obdržel jsem zde 1. místo v hlasování diváků a 1. místo v hlasování soutěžících. Další tři předchozí ročníky jsem se také vždy
umístil na 1. místě.
Nepředstavujte si klasické akvárium
s rostlinkami a rybičkami. Tohle je trochu
vyšší level. Je to obor, který se zabývá vy-

tvořením přírodní scenérie pod vodou v nádržích různých velikostí za použití rostlin,
kamenů a kořenů. Jsou zde nutné znalosti
v oblasti rostlin a hnojení, substrátu, ﬁ ltrace, osvětlení, kontroly řas, ale také celkové
péče/údržby o nádrž a v neposlední řadě
znalosti kompozice a fotografování.
Je to už přes 17 let, kdy mě otec přivedl
k akvaristice, ale aquascapingu jsem se začal věnovat zhruba před 5 lety. Za tu dobu
jsem přišel na spoustu věcí, které mě posunuly dál. Aquascaping mě doslova učaroval
natolik, že nezůstalo pouze u jedné nádrže,
ale mám jich hned několik.
Na závěr bych chtěl poděkovat především rodičům a přítelkyni, kteří mi umožnili
doma založit nádrže a podporují mě v tomto
krásném koníčku, který zároveň všem doporučuji, protože Vás nejen naučí trpělivosti,
ale také mít vztah k přírodě a životu v něm.
Pokud Vás nádrž zaujala a chtěli byste se
dozvědět více, navštivte mé stránky www.
romanholba.cz.
Roman Holba
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