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SLAVIČÍNSKÝ
Redakce Slavičínského zpravodaje
přeje všem čtenářům krásné prožití
vánočních svátků a úspěšné vykročení
do nového roku.
Město Slavičín
Vás srdečně zve na tradiční
níí
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PROGRAM:
9.30 – 12.00
Přišli jsme s koledou – vystoupení dětí
z MŠ Vlára a MŠ Malé Pole
Kouzlení s kašpárkem – vystoupení žáků
ZŠ Malé Pole
Pásmo vánočních koled – pěvecký sbor
ZŠ Vlára
Zumba – vystoupení žákyň ZŠ Vlára
Slavičín
Co si povídají skřítci o Vánocích – vystoupení studentů Gymnázia Jana Pivečky
14.00 Copak nám letos nadělí... – účinkují děti z dětských domovů (Bojkovice,
Zlín, Vizovice)
14.30 Koledování valašských cérek –
pěvecký sbor Slavičínské cérky
15.00 Slyšte, slyšte pastuškové – pod
vánočním stromem hraje CM Slavičan
15.30 Jiří Zonyga a Větry z jihu –
koncert oblíbeného zpěváka
17.00 Proslov starosty města –
ohlédnutí Ing. Jaroslava Končického za rokem 2014
17.05 Slavnostní ohňostroj
Po celý den:
tradiční vánoční trhy, teplé nápoje,
speciality...
zábava pro děti, kozlíci Emil a Bertík

Byl to náročný rok…
Rok 2014 se pomalu ale jistě dostává do
své závěrečné fáze, zbývá poslední dvanáctina, poslední měsíc. Prosinec je pro nás
všechny na jednu stranu strašně horečnatý
měsíc, na stranu druhou je nejklidnějším
v roce. Napřed je toho v prosinci opravdu
hodně. V práci vše dodělat, rychle stihnout,
uzavřít rok, na poslední chvíli dohnat i resty,
na které nebyl čas nebo do kterých se nám
přes rok zas až tak nechtělo, a tak jsme je odkládali a odkládali. Ne jiné je to doma, protože
na Vánoce vše musí být v pořádku, musí být
vánočně uklizeno, napečeno a navařeno,
musí být vánoční dárky a stromek a kapr...
prostě taky práce až nad hlavu. Pracovně
přívětivější tvář samozřejmě přinesou
vánoční svátky a samotný závěr roku. Klid,
mír, pohoda nejkrásnějších svátků v roce.
Určitě se všichni těšíme, jak si krásně
odpočineme.
Rok 2014 byl z pohledu města rokem
velmi náročným. Ostatně tak zní i nadpis
tohoto článku. Náročným zejména z hlediska rozvoje města a jeho investic, možná
nejnáročnějším v novodobé historii. Na desítky se počítaly projekty a realizované
stavby, na desítky milionů pak jejich celkové
realizační náklady. I tady je potřeba si
odpočinout a nabrat síly, rok byl opravdu

náročný. A jak nám léto nepřálo (pršelo jen
se lilo), tak podzim byl milosrdný a mohly
být dokončovány práce zejména na ulici
Osvobození a Hrádecká. K náročnosti roku
ovšem přispěl také den 16. října 2014, kdy
vybuchly muniční sklady ve Vrběticích.
Toto neštěstí odkrylo závažné nedostatky
v činnosti státu ohledně skladování munice
v tomto areálu a věřme, že budou státem
přijata taková opatření, aby se takový výbuch
nemohl opakovat nejen v těchto skladech,
ale v celé republice. Z pozice města budeme
i nadále stát k přijetí takových opatření
nutit. Takže rok 2014 byl vlastně náročný
a výbušný. Navíc jsme v říjnu absolvovali
komunální volby a to je atmosféra vždy také
poněkud výbušnější než obvykle.
Ale teď nás čeká předvánoční období,
vánoční svátky a na závěr samozřejmě
Silvestr. Dovolím si Vám všem, milí občané,
popřát krásné prožití vánočních svátků, ať
prožíváte jen radost a štěstí. Smutek a slzy
ať si jdou jinou cestou než tou Vaší. Pokud
kohokoliv z nás potkalo přes rok něco
zlého či smutného, jistě si vzpomeneme.
Možná si i do roku příštího přeneseme
nějakou tu bolístku, šrám na duši. Ale do budoucnosti hleďme vždycky s optimismem
a vírou v lepší zítřek. Ať Vám všem rok 2015
ten lepší zítřek přinese.
Pěkné Vánoce!
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Nové vedení města zvoleno
Dne 6. listopadu 2014 se konalo
na Sokolovně ustavující zasedání Zastupitelstva města Slavičín ve volebním období
2014 – 2018. Na tomto zasedání byla hlavním
bodem volba starosty, místostarosty a členů
rady města. Výsledky voleb, které probíhaly
veřejnou volbou, jsou následující:
- starosta města – Ing. Jaroslav Končický
(PRO hlasovalo 13 z 20 přítomných zastupitelů,
PROTI 0, ZDRŽEL 7)
- místostarostka – Mgr. Božena Filáková (PRO hlasovalo 12 z 20 přítomných
zastupitelů, PROTI 0, ZDRŽEL 8)
- člen rady města – Mgr. Jana Adámková,
Ing. Petr Čechmánek, Zdeněk Durďák,
Monika Hubíková a Libor Malaník (PRO
hlasovalo 12 z 20 přítomných zastupitelů,
PROTI 0, ZDRŽEL 8)
Veškerá navržená usnesení tedy byla
přijata. Nově zvolená rada města se sešla
v měsíci listopadu 2014 na 2 schůzích, a to

ve dnech 11. a 18. listopadu 2014. Výstupy
z jednání rady města budou jako obvykle
zveřejňovány na úřední desce a webu města.
Nově je možno ve veřejném výpisu z usnesení
nalézt hlasování po jménech, na které jsme
zvyklí ze zastupitelstva města. Dále jsou
usnesení anonymizována podle požadavků
Úřadu na ochranu osobních údajů. Poslední
změnou je zavedení anotací k některým usnesením. Anotace budou podrobněji vysvětlovat
některá usnesení, aby bylo veřejnosti lépe
zřejmé, oč ve věci jde.
Závěrem srdečně zveme na zasedání
Zastupitelstva města Slavičín, které je
plánováno na 10. prosince 2014 se začátkem
v 16.30 hodin na Sokolovně.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty,
že uzávěrka Slavičínského zpravodaje
1/2015 je již 10. prosince 2014.
Po tomto datu již nebude možno
příspěvky do zpravodaje zařadit.
Děkujeme za pochopení...

www.mesto-slavicin.cz
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Ptají se lidé…
Jak se město staví k situaci v muničních
skladech Vrbětice?
Rada města jednala o situaci v muničních skladech hned na své 1. schůzi dne
11. listopadu 2014, kdy byla informována o výsledku jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, policejním prezidentem
a dalšími představiteli státu a kraje ze dne
8. listopadu 2014. Rada města přijala výzvu,
která byla následně zaslána premiérovi, ministrovi vnitra a ministrovi obrany.
Výzva obsahovala následující požadavky:
1. přijetí bezodkladných opatření k ukončení jakéhokoliv skladování munice a výbušných látek v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice,
2. sdělení bezpečnostních opatření, která
budou přijata při vyklízení skladů a při přepravě těchto nebezpečných nákladů na místo dalšího uskladnění či likvidace,
3. sdělení, jakým způsobem, zda vůbec
a případně kým byla a je kontrolována činnost
ﬁrem v muničním skladu, které jakýmkoliv
způsobem nakládají s výbušným materiálem,
4. zabezpečení a zveřejnění znaleckého
posudku na činnosti ﬁrmy BOCHEMIE, a. s.,
který prověří výrobní postupy, bezpečnostní
opatření a množství dováženého, zpracovávaného a skladovaného materiálu,
5. přijetí legislativních opatření, která zamezí možnosti nakládání s municí a dalším výbušným vojenským materiálem mimo příslušně zajištěné a státem kontrolované areály s dostatečnou
odstupovou vzdáleností od obytné zástavby.
Ke dni, kdy byl psán tento příspěvek, jsme
obdrželi odpověď od ministerstva obrany (je
zveřejněna na webu a FB stránkách města).
Samozřejmě i další odpovědi po jejich obdržení zveřejníme.
Situace v areálu muničních skladů se mění
téměř denně, takže aktuální zprávy najdete
na webu či FB stránkách města.
Ještě určitě poznámku k přilétajícím vrtulníkům. Armáda jimi posílá zejména vojáky na výměnu stráží, které střeží muniční
areál a perimetr 1 200 m od centra výbuchu.
Vrtulníky by měly přilétat každý pátek kolem
9.15 hodin a to až do odvolání.
A závěrem znovu apelujeme na všechny
zvědavce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti nepřibližovali ke střežené oblasti. Nebezpečí újmy na zdraví hrozí stále a ještě dlouho hrozit bude.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žluté
é pytle): 17. 12.
 papír (modrré pytle) a nápojo
ové kartony

(oranžové py
ytle): 10
0. 12.
 sklo (zelené
é pytle): 3. 12.

Cena za svoz a likvidaci
odpadů v roce 2015
Rada města Slavičín na svém zasedání
dne 18. listopadu 2014 stanovila ceny za svoz
a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2015:
nádoba
110 l
110 l
110 l
240 l
240 l
1 100 l
1 100 l
pytel na směsný
komunální odpad

četnost svozu
1x měsíc
1x 14 dnů
1x 7 dnů
1x 14 dnů
1x 7 dnů
1x 14 dnů
1x 7 dnů

Kč
900 Kč
1 420 Kč
2 910 Kč
2 620 Kč
5 240 Kč
13 660 Kč
24 410 Kč
115 Kč

U bytových domů v sídlištní zástavbě,
u kterých město zajišťuje třídění odpadů
do 1 100 l kontejnerů, se ceny zvyšují o obvyklých 5 %, určených na opravu a údržbu
kontejnerů pro tříděný odpad a kontejnerových hnízd. Uvedené ceny jsou už od roku
2009 na stejné výši.
Informace pro domácnosti, které dosud
využívaly jako jediný způsob likvidace černé pytle:
Od roku 2015 nebude možné využívat
jako jediný způsob likvidace odpadu černé
pytle s výjimkou domácností důchodců. Namísto sady černých pytlů je možné zakoupit
známku na popelnici o obsahu 110 l s četností svozu 1 x měsíc v ceně 900 Kč.
Domácnosti, ve kterých žijí pouze osoby, pro které je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmů, mohou i nadále využívat výhradně černé pytle, v tomto případě je stanoven minimální odběr 2 ks
černých pytlů na osobu a kalendářní rok.
Známky na popelnice, případně černé
pytle na směsný odpad na rok 2015 si občané mohou zakoupit na Městském úřadě Slavičín, odboru životního prostředí a správy
majetku v prvním poschodí, dveře č. 206,
a to od 15. prosince 2014 do 28. února 2015.
V případě bezhotovostní platby převodem z účtu je nutno předem požádat o sdělení identiﬁ kačních údajů k platbě. Tyto
údaje poskytne odbor ŽPSM na telefonu:
577 004 832 nebo na e-mailové adrese podatelna@mesto-slavicin.cz. Po takovém způsobu úhrady je však nutné si evidenční známku
na popelnici nebo pytle vyzvednout osobně.
Odbor životního prostředí a správy
majetku, Městský úřad Slavičín

BTH Slavičín informuje...
V době vánočních svátků je provozní doba
upravena následovně:
Po 29. 12. 2014 7.00 – 11.00 hodin
Út 30. 12. 2014 7.00 – 11.00 hodin
St 31. 12. 2014 zavřeno
Čt 1. 1. 2015 státní svátek
Pá 2. 1. 2015 zavřeno
V případě poruchy je možno volat na mobilní čísla: provozní technik bytů: 604 715 537,
provozní technik kotelen: 603 210 404.

BTH Slavičín, spol. s r. o.,
př eje všem vlas tníkům
a nájemníkům spravovaných
objektů, jakož i obchodním
partnerům,
p
tnerům příjemné prožití
svátků vánočních a nový rok plný radosti,
klidu a úspěchů.
Ing. Oldřich Kozáček,
jednatel BTH Slavičín, spol. s r. o.

Výýběěrovvé řízzenní
naa pronnájem
m byttu 3+
+0
Město Slaviičín nabízí do pro
onájmu byt
č. 43, který se nacházíí ve IV. na
adzemním
podlaží domu č. p. 831
1, na ulicci K Nábřeží, Slavičín.
byt sestává ze tří po
okojů, předsíně, komory, koupeln
ny, WC, sklepní kóje
celková pod
dlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje jee 84,70 m2

výše měsíčn
ního nájeemného čiiní 2 551 Kč

pronajímateel je oprá
ávněn zvý
ýšit nájemné vždy od 1. červencee každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inﬂace stanovenou ČSÚ

nájemné je uvedeno
o bez záloh
h na služby
spojených s byd
dlením (ttopení, vo
oda, odpad)

způsob vytá
ápění – z domovn
ní kotelny
Podmínky pod
dání žád
dosti:

žádost o pronájem
m může podat osoba starší 18 lett způsob
bilá k prá
ávním úkonům, která nem
má vůči městu Sllavičín, jím
zřízeným orga
anizacím
m a obcho
odním společnostem zalložených
h městem
m Slavičín
žádné závazky
y
Podmínky uza
avření nájemní smlouvy:
nájemní sm
mlouva na
a byt bude uzavřena
na dobu určito
ou jednoho roku, poté může
být prodloužen
na, poku
ud nebud
de nájemce
v prodlení s úhradou za nájem
mné a služby spojené s bydlením
m a nebude porušovat podmínky smlouv
vy a přísllušná ustanovení obč. zá
ákona
Povinný obsah
h nabídk
ky (přihlášky):
jméno, příjm
mení, datum narrození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. e-m
mail žada
atele, žadatel(ka) ženatý((vdaná) uvede do
o přihlášky
rovněž údaje drruhého manžela a počet dětí

typ dosud užívanéh
ho bytu (podnájem,
u rodičů atd.)

uvedení poččtu osob
b, které see nastěhují
do nového byttu

zdůvodnění žádosti
Nabídky bu
udou přiijímány do 11. prosince 2014 oso
obně neebo pošto
ou na adresu: BTH Slaviččín, spoll. s r. o., Mladotické
nábřeží 849, 763 21 Sllavičín.
Rada města
a Slavičíín si vyhrrazuje právo při výběru
u nabídk
ky upředn
nostnit žadatele, který má trvaléé bydlištěě na území
města Slavičín
n.
Podrobnějšší inform
mace je mo
ožno získat
přímo na BTH
H Slavičíín, spol. s r. o. nebo
na telefonu: 57
77 341 041.
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Policie České republiky
p
y informuje
j
Policie ČR, Obvodní oddělení Slavičín
během roku 2014 eviduje méně spáchaných skutků a to jak přestupků, tak i trestných činů. Převážnou část trestných činů
tvoří krádeže vloupáním a to do průmyslových objektů, ale i rodinných domů, rekreačních chat a vozidel. V poslední době
převyšují krádeže v průmyslových objektech, kdy pachatelé mají široké spektrum
zájmu od ﬁ nančních prostředků, včetně trezorů, elektrické a strojní zařízení
až po kovový odpad. Pachatelé způsobují
velké škody nejen na ukradených věcech,
ale i poškozením objektů při překonávání
zabezpečení. Zarážející je skutečnost, že
v dnešní době existují společnosti, které

ZŠ Malé Pole
Den otevřených
ý dveří
na ZŠ Malé Pole
Den oteevřený
ých dveeří na naší šk
kole
proběh
hne ve středu
u 14. ledna 20
015
od 8.00
0 do16.00 hodin.
Vedle prohlíd
dky no
ově vybaven
ných
učeben, šk
kolní družiny
y, jídelny a dalších
prosto
or školy
y, Vás srdečně zveeme
k návštěěvě do
opoledn
ního vyučo
ování.
V jednottlivých
h třídácch můžete prrožít
s dětm
mi vyu
učovacíí hodinu, viidět
práci děětí s in
nteraktiivní tabulí nebo
v počíta
ačové učebněě. V odpoledn
ních
hodinácch mátte možn
nost nahléd
dnout
do šk
kolní družiny.
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků
školy, ale i pro rodiče budoucích
prvňáčků a další zájemce.

Zápis do 1. tříd pro školní rok
2015/2016 se koná v úterý 27. ledna
2015 a ve středu 28. ledna 2015 od
13.00 do 17.00 hodin.
Zapisují se děti narozené do 31. srpna
2009 bez ohledu na místo bydliště. K zápisu přineste OP rodičů a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás v nově zrekonstruovaném prostředí s upraveným hřištěm
a altánkem pro výuku i volný čas dětí.
Nabízíme tyto mimoškolní aktivity:
 Country kroužek
 Logopedický kroužek
 Dramatický kroužek
 Sportovní hry
Již od 2. ročníku nabízíme výuku jazyka anglického, plavecký výcvik probíhá od 1. očníku. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Školní jídelna i družina jsou součástí budovy školy.
Bližší informace k zápisu najdete
na stránkách školy www.zsmalepole.cz

nevyužívají nespočetné možnosti elektronického zabezpečení objektů. S povděkem
lze kvitovat, že stále více objektů je monitorováno kamerovými systémy. Díky tomuto
se podařilo zjistit pachatele krádeže vloupáním do ﬁ rmy v Hrádku. U krádeží v poslední době dominují krádeže mobilních telefonů, kde se zařazuje i zatajení nálezu ztraceného mobilního telefonu. Pachatele těchto
skutků se díky technickým možnostem daří
odhalovat. Dalším opakujícím se trestným
činem je zanedbání povinné výživy, kdy se
stále najdou jedinci, kteří se vyhýbají své vyživovací povinnosti. Skladba dalších trestných činů je opakující – ohrožení pod vlivem návykové látky, výtržnictví, sprejer-

Meeziddružinoová pouťť
Dne 24. října 2014 jsme byli pozváni na tradiční Mezidružinovou pouť, kterou pořádaly
paní vychovatelky Soňa Lysá a Maruška Tomaníková ze ZŠ Vlára. Počasí nám přálo, a tak
jsme si mohli bezstarostně užívat her a soutěží. Skákali jsme v pytlích, běhali se „slepým“
kamarádem, házeli pytlem, kutáleli pneumatikami, navlékali „korálky“ pro obra, zpívali
do mikrofonu… Ale hlavně jsme se smáli a výborně bavili! Během soutěžení jsme byli dle
získaných žetonů odměňováni sladkými cenami. Odpoledne se nám moc líbilo. Máme nové
kamarády a plno zážitků. Proto ze srdce děkujeme školní družině při ZŠ Vlára za pozvání.
Kamarádi, přijdeme k vám za rok zase rádi!
Vychovatelky ŠD ze ZŠ Malé Pole

Puutování s broučky a beruuškamii
„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. Tak si broučci řekli, že dnes poletí
naposled. Však už je zábla křidélka! ...“ Ano,
už je to tak. Dne 24. října 2014 se v 18 hodin
na hřišti ZŠ Malé Pole slétlo mnoho malých
i velikých broučků a berušek. Rozsvítili si lucerničky nebo lampiony a letěli na svůj poslední let v tomto roce.
Přeletěli nad ulicí Dlouhou, kolem Tesca,
nad cyklostezkou, přes potok Říku a šup, už
byli zase zpátky u naší školy, kde mají svůj
domeček tatínek, maminka a Brouček. Ještě
po putování pozvali na návštěvu kmotříčka,
kmotřičku, jejich Berušku, Janinku, broučka
z roští a malé berušky ze sousedství. Seděli,
povídali si a jedli koláčky, které jim Broučkova maminka upekla. „Jen jezte, upekla jsem
koláčky pro všechny broučky a berušky. Až
půjdete domů, tak jim je, prosím, rozdejte“,
řekla maminka. A to už počalo loučení. Každý host dostal na cestu výslužku koláčků, se
kterou se rozdělil s ostatními broučky a beruškami, co jich u školy bylo. A těch tam bylo!
I když je záblo už celé tělíčko, slétlo se jich
k naší škole hodně. Tatínek, maminka a Brouček utěsnili domeček před zimou mechem,
pac a pusu, Pán Bůh s námi a zlé pryč. Lehli

ství, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Objasněnost trestných činů se pohybuje na úrovni 60 %. U přestupků nejvíce
dominují přestupky v dopravě, dále majetkové přestupky a přestupky v souvislosti s veřejným pořádkem. Zde je zarážející podíl mladých a mladistvých pachatelů na projevech vandalismu, neúctě k hodnotám a majetku měst a obcí, kdy svůj podíl na tomto hraje i požitý alkohol.
Za Obvodní oddělení policie ČR Slavičín přeji všem občanům co nejklidnější
prožití svátků vánočních a v novém roce
pevné zdraví, pohodu a mnoho šťastných,
klidných chvil a rovněž mnoho pracovních
a profesních úspěchů.
npor. Mgr. Libor Rožník,
vedoucí oddělení
a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo!
Broučci a berušky v pohádce už sice dávno spí... Chtěla bych touto cestou moc poděkovat městu Slavičín za ﬁnanční podporu, Policii ČR za zajištění bezpečného přesunu při
našem letošním putování. Dále hercům a herečkám z dramatického kroužku při ZŠ Malé
Pole za pěkné divadelní představení, rodičům
za čas strávený při výrobě kostýmů, šikovným
žákům za výzdobu hřiště a všem těm, kteří se
nebáli chladného počasí a „přiletěli“ k nám.
Ještě jednou všem děkuji a za rok si zase posvítíme s lampiony a lucerničkami na dalším ročníku putování s broučky a beruškami.
Zazimování broučků a berušek nás ale nedonutilo k zimnímu spánku. V listopadu jsme
se bavili při soutěži Družina má talent, byli
jsme pozváni do městské knihovny na akci
s názvem Za tajemstvím skřítků a strašidýlek a na konci listopadu k nám zavítalo Danovo divadlo ze Zašové s pohádkou O Šípkové
Růžence. Pořád se v naší družince něco děje!
Ladislava Knoppová, vychovatelka ŠD

Máámee novéé kamaráády!
Třída IV. B Základní školy Malé Pole se
rozhodla pro spolupráci s žáky speciální třídy ze ZŠ praktické a ZŠ speciální Slavičín.
Naši noví kamarádi si přišli ve čtvrtek 6. listopadu 2014 prohlédnout naši třídu IV. B. Při
společné hodině jsme se postupně představili, zjistili jsme naše koníčky a žáci speciální
školy si prohlédli naše výkresy. Nachystali
jsme pro ně krásná usměvavá sluníčka, které
dostal každý i jejich paní učitelky a také pan
ředitel. Na další společné setkání se už teď
moc těšíme. Budeme spolu péct perníky a tím
si zkrátíme a zpříjemníme čekání na Vánoce.
Mgr. Šárka Končická

www.mesto-slavicin.cz
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K oslaavám Evropskééhoo dne jazykků
jsm
j me se přid
p dali řadoou aktivvit
V on-line soutěži pořádané Goethe Institutem v Praze byla mezi těmi, kteří zodpověděli správně všechny otázky týkající se evropských jazyků, vylosována žákyně našeho gymnázia Amálie Maryášová ze sekundy
a získává knižní odměnu.
Žáci sekundy, tercie a kvarty vytvořili obrázkový slovník v němčině, francouzštině, angličtině a španělštině. Nejlepší práce jsme odeslali do Prahy do Soutěže EDJ 2014. Studenti
septimy a G2 se zapojili do soutěže pořádané mezinárodní organizací Euroscola, která
prověřila jejich znalosti o Evropské unii. Ze
správných odpovědí budou vylosováni dva
výherci, jejichž třída/škola bude mít možnost
prezentovat Českou republiku na celoevropském setkání Euroscola v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

500 lett odborrného sttrojírennskéhoo
vzzděláávání ve Slavičíněě
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.
Sedmdesátá léta na SOŠ
V roce 1971 je vedoucím učiliště jmenován Alois Sviták. Jelikož příprava učňů dosud probíhala v provizorním a nevyhovujícím
prostředí, bylo rozhodnuto vystavět v několika etapách nové odborné učiliště.
V první etapě v roce 1972 byla zahájena výstavba dílen odborného výcviku (za rok byly
uvedeny do provozu), ve druhé etapě v roce
1974 byl dokončen vstupní areál a v roce 1977
byla slavnostně dokončena třetí etapa – budova školy. Tím bylo získáno devět učeben s přilehlými odbornými kabinety, šatnami a sociálním zařízením.

Současně došlo i k rozšíření a modernizaci strojního parku, což umožnilo zvládat větší množství produktivní práce. Dalšími novými obory se staly frézař a soustružník kovů,
univerzální obráběč kovů, strojní zámečník,
obráběč kovů a brusič kovů. Změna struktury výuky nastala zřízením třídy s náročnější výukou, jejíž absolventi pak složili maturitní zkoušku po absolvování dvouletého večerního studia.
Od 1. září 1976 byla v odborném učilišti
zavedena i výuka čtyřletého učebního oboru s maturitou – mechanik-seřizovač. První absolventi čtyřletého maturitního oboru
opouští školu ve školním roce 1979/80, někteří z nich pokračují ve studiu na vysokých
školách, stejně tak jako mnozí absolventi večerního studia.

nil Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr průmyslu
a obchodu ČR a Ing. Oldřich Paclík, CSc. – ředitel Svazu strojírenské technologie.

Pooznáávací zájezd doo Loondýýna
Ve dnech 3. – 6. listopadu 2014 absolvovala téměř čtyřicítka žáků SOŠ se svými pedagogy poznávací zájezd do Londýna. Po přistání
na letišti London Stansted jsme si prohlédli
noční město z oken typického double-deckeru cestou do hotelu, který se měl stát naším
domovem po následující tři dny.
V úterý jsme se probudili do krásného
slunečného počasí, které bylo ideální k návštěvě nejznámějších londýnských historických míst: pevnosti Tower of London, bývalého sídla anglických králů, a proslulého
Tower Bridge. Prošli jsme se ulicí Downing
Street kolem sídla premiéra a ministra ﬁnancí. Odtud jsme pak zamířili k sídlu Parlamentu – Westminsterskému paláci se známou turistickou atrakcí Big Ben. Další atrakci London Eye jsme mohli vidět přímo naproti. Nakonec jsme navštívili Trafalger square s National Gallery, kde si milovníci umění mohli
prohlédnout díla Van Gogha, Rubense, Botticelliho a dalších velikánů výtvarného umění.
Kvečeru sice začalo pršet, ale to příliš nevadilo, protože většina studentů využila tento čas
k návštěvě londýnských nákupních center.
Ve středu nás čekal Buckinghamský palác, oﬁciální královské sídlo. Přišli jsme právě včas, abychom stihli pověstné střídání stráží. Poté jsme absolvovali procházku po Hyde
Parku. Čekala nás také návštěva Britského
muzea, k jehož zevrubné prohlídce bychom
ale potřebovali několik hodin. Odtud už jsme
zamířili na Oxford street, jednu z nejznámějších obchodních ulic světa. Při nákupech
jsme si mohli procvičit své dovednosti anglické konverzace.
Ve čtvrtek se fotbaloví fanoušci podívali
na Stamford Bridge, domácí stadion klubu
Chelsea FC. A pak už nás čekalo jenom metro, vlak, letadlo, autobus a byli jsme doma.
Škoda, že návštěva Londýna netrvala déle,
ale i tak jsme viděli místa, která většina
z nás dosud znala pouze z televize a z vyučovacích hodin.

1. míssto v okresním
m koole –
voolejb
jbal střeedních škol dívvek
Gratulujeme družstvu dívek k 1. místu
v okresním přeboru středních škol ve Zlíně. Díky výhře dívky postupují do krajského kola, které se koná na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí.

Pooděkkováníí Groz – Becckerrt, s. r. o.
Slaavnoostní ocenění
stuudennta naa Ministeersttvu
p yslu a obchoduu
průmy
Slavnostní ocenění Adama Fojtů, který se
zúčastnil soutěže v programování CNC obráběcích strojů FANUC, se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky dne 14. listopadu 2014. Slavnosti se účast-

Děkujeme ﬁrmě Groz – Beckert za sponzorský dar 10 000 Kč na pořízení materiálně
technických pomůcek pro výuku odborných
strojírenských předmětů.

Škkola je Auttorizovaná osooba
Naše škola nabízí veřejnosti a ﬁrmám možnost jako autorizovaná osoba získat dílčí i úpl-
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né 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 pro
p veřeejno
j ost
útvvaruu SOŠ od měsííce listooppadu
 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.

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

prosinec /2014
čísle 571 110 425, 739 095 315
nebo přímo v sídle Nadace
Jana Pivečky.
Dílna inspirace
P r o ž e ny, m a m i n k y,
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 prosinec: šitý
patchwork
Zkuste nám dát šanci ...
Beneﬁční večer ve Zlíně
to je název projektu, který
od listopadu 2014 realizuje Vzdělávací, soNadace Jana Pivečky srdečně děkuje měsciální a kulturní středisko při Nadaci Jana
tu Slavičín a všem svým dárcům, partnePivečky, o. p. s.
rům, příznivcům a dobrovolníkům za podProjekt je určen pro osoby se zdravotním
poru, pomoc a spolupráci v roce 2014. Bez
znevýhodněním (osobám, kterým byl přiznán
Vaší pomoci bychom nemohli realizovat ceinvalidní důchod), které se chtějí uplatnit
lou řadu projektů ve prospěch potřebných
na trhu práce. Jedná se o osoby, které mají
a projektů, které podporují výchovu a vzděvelmi malou nebo nemají žádnou pracovní
lávání a přispívají k vytváření zdravé občanzkušenost. Účast v projektu má účastníkům
ské společnosti.
především pomoci překonat úskalí, se kterými
Děkujeme také všem, kteří v roce 2014 ﬁse tato cílová skupina setkává při hledání
nančně, materiálně nebo organizačně podpracovního uplatnění a umožnit jim získat
pořili činnost nízkoprahového zařízení pro
pracovní praxi u zaměstnavatelů.
děti a mládež KamPak? Všech forem spoluOd ledna 2015 účastníci zahájí projekt
práce si velmi ceníme a vážíme. Zároveň si
poradenským servisem – bilanční diagnosdovolujeme popřát všem našim partnerům
tikou, která by měla identiﬁkovat nejvhodnější
a spolupracovníkům i všem čtenářům Sladruh práce pro konkrétní osoby, poté
vičínského zpravodaje hodně zdraví, štěstí,
motivační a vzdělávací část, kde získají nové
spokojenosti a osobní pohody v roce 2015.
znalosti a dovednosti, dále budou zapojeni
Připravujeme:
do placených praxí ve vybraných ﬁrmách

Beneﬁční divadelní představení „Miláček
a na závěr ve spolupracujících ﬁrmách získají
Anna“ – 13. ledna 2015
zaměstnání. Firmy, které účastníky projektu
Divadlo Palace Praha z provozních důzaměstnají, získají ﬁnanční prostředky na revodů zrušilo 4. listopadu 2014 divadelní
fundaci jejich mzdy.
představení Miláček Anna. Tento program
Hledáme účastníky do projektu a výběr
bude uveden v náhradním termínu – v úterý
účastníků je prováděn během měsíce listopad
13. ledna 2015. Zakoupené vstupenky zůstáa prosinec letošního roku. Bližší informace je
vají v platnosti na náhradní termín, nebo je
možné získat na telefonním čísle 777 880 877
můžete vrátit v místě jejich zakoupení (Města 571 110 425.
ské infocentrum nebo Nadace Jana Pivečky
Projekt je podpořen z Evropského sociálSlavičín). Děkujeme za pochopení a omlouního fondu, prostřednictvím Operačního
váme se za způsobené komplikace.
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

d/WEsEKE1Z<
Pooděkkováníí
Nadace Jana Pivečky dne 24. října 2014
uspořádala Beneﬁční večer ve Zlíně v hotelu Baltaci Atrium. Tento krásný večer byl
věnovaný připomenutí nedožitých 95. narozenin jejího zakladatele, pana Jana Pivečky. Hlavním programem bylo vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Cantare ze Slavičína, pod vedením sbormistryně Anny
Frajtové s klavírním doprovodem Hany
Durďákové. Velmi děkujeme pěveckému
sboru Cantare za krásný hudební zážitek
a všem, kteří se beneﬁčního večera zúčastnili a tím podpořili aktivity Nadace Jana Pivečky. Děkujeme!

ĞŶ͗ϭϯ͘ϭ͘ϮϬϭϱ
ĂƐ͗ϭϵ͗ϬϬŚŽĚŝŶ
DşƐƚŽ͗^ŽŬŽůŽǀŶĂ

 <h:DsaD͕<d\1E^dKhdK^dKhWKWK\1͘

ĞŶĂǀƐƚƵƉĞŶĞŬǀƉƎşǌĞŵş͗
ϯϱϬʹϯϬϬͲϮϱϬͲϮϬϬ<ē
ĞŶĂǀƐƚƵƉĞŶĞŬŶĂ
ďĂůŬſŶĢ͗ϮϱϬʹϭϱϬ<ē
sƉƎĞĚƉƌŽĚĞũŝ
ǀEĂĚĂĐŝ:ĂŶĂWŝǀĞēŬǇŶĞďŽ
ŝŶĨŽĐĞŶƚƌƵ^ůĂǀŝēşŶ͘
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ZŠ Slavičín-Vlára
Dáárcovská sbírka Děti děttem již popáté
I tento rok probíhá v předvánočním čase
v ZŠ Slavičín-Vlára dárcovská sbírka Děti dětem. V minulých letech byly obdarovány děti
z dětských domovů ve Smolině nebo ve Vizovicích. Letos jsme se rozhodli pro změnu
a oslovili jsme dětské oddělení Krajské nemocnice Tomáše Baťi ve Zlíně, které naši nabídku s radostí přijalo. Těší nás, že naši žáci
opět dokazují svou dobrosrdečnost a štědrost
darováním knih a her nemocným dětem. Věříme, že jim náš vánoční dárek zpříjemní pobyt v nemocnici.
Ing. Petr Čechmánek,
Mgr. Hana Majeriková

Exxkurzze do Ekolanddu
Za kovovými poklady se vydali v podzimní dny 23. října a 14. listopadu 2014 členové
školních ekotýmů z 5. – 9. ročníku a následně také všichni žáci 4. tříd. Navštívili známý Ekoland ve Starém Městě.
Po přivítání se přesunuli do Kongresového centra, kde byl pro ně připraven výukový
program „Poklady z naší popelnice“. Dozvěděli se vše o druzích odpadu, jejich správném
třídění a způsobech recyklace. I o tom, jak odstrašujícím způsobem lidé devastují naši planetu odpady. Žáci poté absolvovali jízdu vláčkem po celém areálu závodu, což je vlastně
sběrna odpadu všeho druhu. Poté následovala návštěva Kovozoo, kde si prohlédli 80 zvířat v životní i nadživotní velikosti vytvořené
především z kovového odpadu. Na závěr se
podívali na historickou dřevěnou loď „Naděje“ a maják s rozhlednou, ze kterého si prohlédli areál z ptačí perspektivy.
Akce byla hrazena z prostředků získaných
výhrou v soutěži Malování na stěnu a z grantu města.
Mgr. Petra Štěpančíková

Slaaviččánek blahopřáál Klobbučánkku
V počátku školního roku přijal dětský folklorní soubor Slavičánek do svého kolektivu
nové členy, a to deset prvňáčků, kteří mají
rádi písničky a tanec. V současné době navštěvuje DFS Slavičánek 36 dětí.
Nejenže se malí Slavičánci ihned s nadšením zapojili do práce v souboru, ale také se
všichni na počátku října zúčastnili soustředění na hotelu Adamantino v Pozlovicích. Tam
je čekal nelehký úkol. Bylo nutné zvládnout
základy rytmiky a hlasovou průpravu, jednotlivé krokové variace a pohybový základ pro
ﬁgurální tance. Nejdůležitějším úkolem však
bylo naučit se nové pásmo. Děti se náročného úkolu zhostily výborně.
Dne 7. listopadu 2014 se Slavičánek úspěšně předvedl a sklidil velký potlesk ve Valašských Kloboukách na Přehlídce dětských folklorních souborů. Ta se pořádala u příležitosti
20. výročí založení DFS Klobučánek.
Odměnou Slavičánkům byla také účast

v soutěži zpěváčků a v taneční dílně, které
pro ně připravili pořadatelé.
Tradičně získávají noví členové Slavičánku pamětní list jako upomínku na jejich první vystoupení a pasují je tak na právoplatné
členy souboru. Ani letos tomu nebylo jinak.
Za svou píli při nácviku i vystoupení si
všechny děti zaslouží pochvalu a poděkování.
Mgr. Miroslava Zálešáková

Svvatom
martinnský průůvodd
Říká se, že na sv. Martina bývá dobrá peřina. Tato pranostika ale neplatila v úterý
11. listopadu 2014. Účastníky prvního ročníku
svatomartinském průvodu vítala u naší školy příjemná hudba a samozřejmě sv. Martin
na koni. Ten se po navození správné atmosféry vydal v čele průvodu s rozsvícenými loučemi a lampiony přes sídliště Vlára na školní zahradu, k místu společné zábavy. Odvážné děti si s radostí zajezdily na koni, kterého
vodil sám sv. Martin, a vůbec nikomu nevadilo, že není bílý a nepřivezl sníh. Téměř nikdo neodolal vůni martinských špekáčků, které se opékaly u táboráku. Na zahřátí byl pro
děti připraven dobrý čaj a pro dospělé svatomartinské víno. Díky příznivému počasí proběhl večer ke spokojenosti všech. Velké poděkování patří organizátorům této akce, vychovatelkám ŠD, Sdružení rodičů při ZŠ Slavičín-Vlára a především panu L. Maděrkovi
a panu P. Červenému. Takže za rok se sv. Martinem opět nashledanou.
Soňa Lysá, vedoucí ŠD

Škkolskká futssalová liiga – 1. místoo
Dne 4. listopadu 2014 se žáci 6. – 7. tříd
zúčastnili pátého ročníku Školské futsalové ligy, která je pod záštitou Fotbalové asociace ČR, Svazu futsalu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů. Tato soutěž probíhá mezi školami z celé České republiky a je
prezentována pod názvem „Fotbal ano – drogy ne!“.
V prvním kole jsme byli vybráni jako pořadatelská škola a přivítali jsme u nás ve sportovní hale
soupeře ze ZŠ Uherský Brod, ZŠ
Polešovice a ZŠ Kvasice. To, že
máme v 6. a 7. třídě velmi šikov-

né kluky, se potvrdilo i v celém
turnaji, kdy jsme přehráli Polešovice 6:0, Kvasice 4:1 a ve ﬁnálovém utkání Uherský Brod 4:1.
Výkony všech hráčů byly skvělé
a zaslouženě jsme v domácím prostředí obsadili 1. místo s 9 body
a skórem 14:2. Můžeme se tak radovat z postupu do divizního ﬁnále, které se odehraje v lednu
2015 v Brně.
Za vzornou reprezentaci ZŠ
Slavičín-Vlára děkujeme Maxmiliánu Mecovi, Lukáši Švachovi, Martinu Huťovi, Davidu Staňkovi, Vlastimilu Švehlákovi, Patriku Kulíškovi, Adamu Čížovi, Vítku Svobodovi, Michalu Gergelovi a Filipu Melichaříkovi. Poděkování také patří panu Arnoštu Goreckému, který se podílel na organizaci turnaje.
Ing. David Ptáček

Vee Zlíínském
m vorvanni see sttříbrem
m na krkuu
Rok s rokem se opět sešel a aniž bychom
se nadáli, byl tady 15. ročník velmi oblíbené
soutěže Zlínský vorvaň 2014. V tomto jubilejním ročníku převzal záštitu nad jeho konáním radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil,
který popřál všem zúčastněným družstvům
hodně štěstí a sil do vzájemného boje.
Žáci ze ZŠ Vlára se i letos zhostili této akce
a s bojovou náladou dne 12. listopadu 2014
vyrazili do sportovní haly EURONICS Zlín.
Vzhledem k úspěšným minulým ročníkům si
i tentokrát dali za úkol ten nejvyšší cíl – získat medaili. Družstvo tvořili talentovaní a šikovní sportovci – Michal Janšta, Michal Šoman, Ludmila Vaculová, Kateřina Dědková,
Monika Borová, David Staněk a kapitán družstva Lukáš Švach.
Že to nebudou mít vůbec lehké, věděli
od začátku soutěže. Akce se zúčastnilo 24
družstev, mezi nimiž byl i úřadující mistr
z loňského roku. V plném nasazení za pokřiku svých spolužáků zvolili tu nejlepší strategii, která platí v každém sportu. Tvrdým úderem zaútočili na své soupeře hned v první disciplíně. Atmosféra i nálada v celé hale byla
úžasná. Naši žáci šli do této soutěže s plným
nasazením, jistotou i skvělým publikem a „nenechali na soupeřích nit suchou“.
Mladí sportovci ze Slavičína obsadili nádhernou stříbrnou pozici hned za školou ze slovenského Púchova. V naší výpravě panovala
obrovská radost a pocit štěstí. Vždyť mají být
na co pyšní!
Bc. Alena Kantnerová
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Poradenské
centrum R-EGO
Nabízíme stručné ohlédnutí za aktivitami v posledním čtvrtletí letošního roku. Měsícem září jsme vstoupili do 13. roku svého
působení. Standardní činností je provoz nízkoprahového zařízení a programy speciﬁcké primární prevence pro školská zařízení.
To vše pro cílovou skupinu dětí a dospívajících od 7 do 15 let.
V říjnu proběhlo v zařízení místní certiﬁkační šetření na programy speciﬁcké primární prevence, které zařízení realizuje na školských zařízeních v regionu. Tříčlenný certiﬁkační tým posuzoval kvalitu, jejich zaměření, obsahy, výstupy a spoustu dalších kritérií,
která jsou potřebná pro získání certiﬁkátu odborné způsobilosti. Certiﬁkační tým v závěru šetření konstatoval bezvýhradné splnění
všech standardů, bez jediné bodové ztráty.
Součástí byl i ukázkový program, který proběhl na Základní škole Vlachovice. V říjnu proběhlo i další vzdělávání pěstounských rodin.
O podzimních prázdninách jsme nabídli
uživatelům klubu „Záhadnou noc“ s bohatým
programem. Celoroční hra „Měšec pro chytré
hlavy“ byla odstartována v září. Má za sebou
3 měsíce trvání a prozatím 3 vystavené měšce, které vytvořili návštěvníci. Tématem bylo
„Nebezpečí internetu – internet a jeho zabezpečení“, „Nevím jak dál – řešení konﬂiktních
situací“ a „Vrstevnické vztahy – umění komunikovat s dospělými a kamarády“. Akce má
preventivní charakter a než proběhne závěrečné vyhodnocení, tak nás čeká ještě dalších
6 měsíčních témat jako např. návykové látky,
zejména kouření a alkohol u mladistvích, kyberšikana, šikana, zdravé sebevědomí či zdravý životní styl. V každém měsíci vzniká tematický měšec, ve kterém jsou uvedeny důležité informace k jednotlivým tématům doplněné o práce všech zúčastněných (výtvarné, literární práce, poznatky z diskusí s pracovníkem atd.). Měšce zůstanou v klubu k dispozici
nejen po celou dobu trvání akce, ale i po jeho
skončení, pro ostatní návštěvníky klubu jako
informační materiál.
Máme za sebou také celou řadu jednorázových aktivit – soutěže v klubu iniciované
nejen pracovníky, ale i samotnými návštěvníky. V rámci terapeutických aktivit to byla například výroba náramků shambala pro celkovou uvolněnost a pohodu. Aktivity jsou namířeny tak, aby se podílely na všestranné podpoře a rozvoji osobnosti a naplňovaly hlavní
činnosti poskytované služby. V prosinci nás
čeká turnaj ve stolním tenise, výroba vánočních dekorací a večer při svíčkách.
Mimo to souběžně probíhají programy speciﬁcké primární prevence na základních školách. V letošním roce jsme navštívili celkem
16 školských zařízení. To je poměrně vysoký počet, vezmeme-li v úvahu, že programy
na sebe navazují, probíhají víceletým cyklem a na školách pracujeme s většinou třídních kolektivů. Standardně se třídou pracu-

prosinec /2014
jeme v rozsahu 2 x 2 vyučovací hodiny během školního roku. Forma je závislá na ročníku – interaktivní beseda, zážitkové techniky, modelové situace, diskuse, příběhy, práce ve skupinách nebo hra.
Připomínáme, že 5. prosince 2014
od 9.00 do 17.00 hodin proběhne III. Předvánoční bazárek. Info na www.r-ego.cz a přiloženém letáčku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu Petru Vítkovi z fy Nářadí Vítek, s. r. o.,
ve Slavičíně a panu Mgr. Lumíru Zezulkovi
z fy Zeka plus, s. r. o., ve Slavičíně za podporu, které se nám dostalo v podzimních měsících roku. Velmi si vážíme této podpory, která
pomůže při realizaci našich projektů v rámci
poskytovaných služeb.
Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, město Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín.
Přejeme všem čtenářům pěkný poslední
měsíc v roce, pohodu a spokojenost a klidný
předvánoční čas.
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková
Kontakt: Poradenské centrum R-Ego,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín,
telefon: 577 341 446, mobil: 732 713 014,
web: www.r-ego.cz

Nabízíme i Jógu pro děti, kde děti ve věku
4 až 7 let cvičí zábavnou formou, hrají si, relaxují, učí se správně dýchat pod vedením lektorky, každé pondělí, od 16.00 do 16.45 hodin v DDM.
Dne 22. listopadu 2014 proběhla pro cílovou skupinu rodiče a děti již tradičně
sportovní akce „Závodí celá rodina“ pro rodinné týmy: dospělák a dítě. Takovéto akce
jsou velmi příjemné a přínosné pro oba, rodiče i dítě, protože si našli čas, který si mohou jen a jen spolu užít a přitom se pobavit
a zasoutěžit. Je to moc dobře, protože v této
době stále více kolem sebe slyšíme to otřepané „nemám čas“.
Dne 28. listopadu 2014 se u nás v DDM sešli zájemci, kteří si přišli vyzkoušet svou vlastní šikovnost a pod vedením Veroniky Horákové vytvářeli adventní a vánoční dekorace.
Ve dnech 29. – 30. listopadu 2014 se v našem zařízení uskutečnil kurz pro zájemce
„Kreslení pravou hemisférou“ pod vedením
Věry Fojtíkové.
A o čem že bude u nás prosinec?
Pro cílovou skupinu rodiče a děti se uskuteční v pátek 12. prosince 2014 již tradiční
akce „Baví se celá rodina“.
Přidáme svoji trošku do mlýna co se týče
veřejných oslav blížících se Vánoc v našem
městě tím, že naše děti přispějí s krátkým
programem na Horním náměstí u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu, kde jako
obvykle vypustíme balon splněných přání.
Dostali jsme nabídku, aby děti předvedly
své výrobky, a to 5. prosince 2014 na Orlovně.
Na závěr dovolte, abychom Vám popřáli
co nejpříjemnější prožití letošních vánočních svátků, pohodu v kruhu Vašich nejbližších a jen to nejlepší do nového roku 2015.
Zdena Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

ZUŠ Slavičín

DDM Slavičín
Už se opět blížíme k období, kdy čas vymění na konci letopočtu starou číslici za novou.
Je to období rekapitulací, tajných očekávání
dětí, jak že to dopadne na Mikuláše – a hlavně vyhlížení Ježíška.
Za námi v DDM je listopad. V něm jsme
nabídli našim klientům opět několik akcí:

Cvičení SM SYSTÉM s cílem pomoci lidem
velmi přijatelnou formou ovlivňovat, změnit
k lepšímu své zdraví. Pokud máte o tento typ
jednoduchého cvičení zájem, pak máte možnost si ho také vyzkoušet, a to každé úterý,
od 16.00 do 17.00 hodin v DDM.
Dne 20. listopadu 2014 se u nás sešly zájemkyně o výrobu adventních perníkových
chaloupek pod vedením Aleny Jančaříkové. Dům voněl pohodou a perfektní náladou.

Prosincové pozvánky ZUŠ Slavičín a SPS
Cantare

7. 12. Adventní koncert v rámci Valašského
jarmarku, kostel Val. Klobouky, 16.30 hodin
7. 12. Adventní koncert Slavičín, kostel
sv. Vojtěcha, 19.00 hodin
účinkuje SPS Cantare při ZUŠ Slavičín a komorní soubor Sešli jsme se z Ostravy
9. 12. Výstava žáků výtvarné třídy Petry
Ponczové, 17.00 hodin, horní sál ZUŠ
9. 12. Koncert žáků klavírní třídy Hany
Durďákové, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
10. 12. Koncert žáků klavírní třídy Věry
Hájkové, 18. 00 hodin, dolní sál ZUŠ

16. 12. Koncert žáků dechové třídy Radima
Knoppa, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
 21. 12. Benefiční koncert pro dětské
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kostel
ve Francově Lhotě, 18.00 hodin
účinkuje SPS Cantare při ZUŠ Slavičín a Cimbálová muzika Klobučan
28. 12. Vánoční koncerty ZUŠ Slavičín
– LIDOVÉ VÁNOCE, kostel sv. Vojtěcha,
16.00 a 19.00 hodin, účinkují žáci a učitelé
ZUŠ, DPS Tučňáci a SPS Cantare při ZUŠ
Slavičín a Cimbálová muzika Klobučan

www.mesto-slavicin.cz
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Orel Slavičín –
turnaj v badmintonu
Dne 18. října 2014 se v místní sportovní
hale uskutečnil druhý ročník badmintonového turnaje. Letos se ho zúčastnilo 29 hráčů,
z toho 11 žen a 18 mužů. Kromě našich domácích družstev se dostavili také hráči z Valašských Klobouk, Kunovic, Bojkovic a Nezdenic.
Turnaj byl odstartován v 9.00 hodin společným nástupem a následným losováním
jednotlivců do skupin. Z časových i prostorových důvodů, neboť se hrálo jen na dvou
kurtech, se hrála pouze kategorie dvouher.
V průběhu turnaje byly k vidění opravdu
krásné zápasy – obzvláště v mužské kategorii
to byly často velmi vyrovnané až infarktové
boje. Ale ani kategorie žen nezahálela a i zde
nebyla nouze o krásné výměny.
Po celou dobu turnaje bylo zajištěno výborné občerstvení, za které děkujeme panu
Liboru Čížovi, a nechybělo ani pivo z Hrádeckého pivovaru. Při zakončení turnaje vyslovili účastníci spokojenost s jeho průběhem i atmosférou a všichni hráči už se těší
na příští ročník.
A jaké byly výsledky?
Muži:
1. místo: Kamil Soukeník –Nezdenice
2. místo: Zbyněk Chupík – Bojkovice
3. místo: Petr Blaha – Bojkovice
Ženy:
1. místo: Eva Pizúrová – Slavičín
2. místo: Eva Malatinská – Slavičín
3. místo: Alena Jančaříková – Slavičín
Zvláštní cena byla předána dvěma domácím účastníkům, kterým je 16 let, a i když
s trénováním začali krátce před turnajem,
rozhodně zaznamenali úspěch a jako podporu do dalšího badmintonového působení
převzali drobné ceny. Takže Ondro Nováku
a Tome Pizúre – jen tak dál!
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
našim sponzorům, díky kterým si naši vítězové odnesli opravdu hodnotné ceny. Zvláštní poděkování pak patří ﬁrmě RTOX, s. r. o.,
za její pomoc při přípravě turnaje, velké
množství sponzorských darů a za to, že se
stala patronem našeho badmintonového
oddílu. Děkujeme!
Sponzoři turnaje, kterým patří náš velký dík: RTOX, s. r. o., Prabos, a. s., Hopa CZ,
s. r. o., Outdoor-a–sport.cz, www.bulharska-vina.cz, IMPROMAT INT., spol. s. r. o.,
Restaurace Hugon Slavičín, Vladislav Pizúr, manželé Glacnerovi, manželé Neumanovi, manželé Šiškovi, Valentíci a Miroslav Jančařík.
Jsem ráda, že se na Orlovně badmintonu
daří a počet dospělých hráčů přesáhl číslo 30.
Od října navíc zahájil činnost dětský badmintonový oddíl, do kterého pravidelně každý pátek dochází 8 budoucích talentů.
Za celou organizaci OREL a všechny její
členy si dovoluji popřát všem našim spoluobčanům krásné vánoční svátky a úspěšný
vstup do nového roku 2015.
Alena Jančaříková

SK Snipers Slavičín
Dne 29. října 2014 se starší žáci Snipers Slavičín zúčastnili turnaje ve ﬂorbalu
v Luhačovicích. V silné konkurenci týmů z okolí (Luhačovice, Napajedla, Halenkovice, Slušovice, Pozlovice)
se slavičínští hráči umístili
na 1. místě. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Martin Grünwald a nejlepším brankářem se stal Petr
Krůžela – oba z týmu Snipers Slavičín.
Josef Vlček

Jerevan se představí v nově vzniklé Krajské lize
Slavičínský Jerevan bude v sezoně 2014/2015 působit v nově založené zlínské Krajské lize, která
bude mít třináct účastníků. Slavičany čeká celkem devět turnajů a ještě
účast ve Zlínském poháru. Všechna utkání Krajské ligy Jerevan odehraje v otrokovické hale na Štěrkovišti a za soupeře bude
mít velmi kvalitní protivníky např. VOKNO
Kroměříž, Oldstar Kroměříž, Internazionale Otrokovice, Kojetín, Bure Hulín, Malenovice, Jiskru Otrokovice, Bohuslavice u Zlína či rezervu ligového Zlína.

Soutěž startuje v sobotu 22. listopadu
2014 a vyvrcholí ﬁnálovým utkáním play
off v sobotu 21. února 2015. V kádru Jerevanu k velkým změnám nedochází, ten tvoří převážně futsalisté ze Slavičína a blízkého okolí. Hrajícím trenérem zůstává Milan
Both, kterému bude pomáhat Oldřich Majc.
Cílem v letošní sezoně v nově vzniklé krajské lize je účast v play off a také se pokusit
probojovat v poháru na republikové ﬁnále,
které se hraje 7. února 2015 v moravských
Valticích.
Petr Koseček –
předseda SK Jerevan Slavičín

Kalendář turistických akcí
13. 12. poslední vycházka
26. 12. Ze Štěpána na Štěpána
31. 12. setkání na Peňažné (rozloučení
se starým rokem)
Aktuální informace jsou pravidelně uváděny na informační tabuli na autobusové
zastávce před radnicí ve Slavičíně.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín informuje
VÁNOČNÍ BALÍČEK
Čas Vánoc a Štědrého dne se neúprosně blíží a většina z nás už přemýšlí, jakými dárky udělat svým
blízkým radost. Někteří nezapomínají také
na ty, kteří nemají tolik štěstí a nemohou žít
se svými rodinami a zakusit atmosféru vánočních svátků.
Na základě této myšlenky vznikl projekt
Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní
Charity Olomouc), do kterého se již po několikáté Charita sv. Vojtěcha zapojuje. Jeho cílem je vytvořit radost a překvapení pro konkrétní děti z dětských domovů na Ukrajině,
které žily i několik let na ulici a také pro děti
z chudých rodin, které navštěvují domovy
jednou denně za účelem získání teplého jídla. I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zcela
jiná než dětí v České republice. Děti budou
obdarovány formou balíčku – dárku zabalené-

ho do vánočního papíru (každý balíček bude
obsahovat dárky v hodnotě 1 000 Kč), který
převezmou osobně od zaměstnanců Arcidiecézní charity Olomouc.
Pokud se také Vy rozhodnete obdarovat
ukrajinské děti, můžete přispět ﬁnančním
obnosem nebo hmotným dárkem (jen věci
nové) a můžete jej přinést na Charitu Slavičín (Komenského 115, pod kostelem) do
10. prosince 2014.
Dárcem může být kdokoliv: jednotlivec, rodina, skupina přátel, společenství, místní Charita či jiná organizace. Jedná se o jednorázové obdarování, ze kterého nevyplývá žádný
dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran.
Všem, kteří se rozhodnou tyto děti obdarovat, předem děkujeme.
Bližší informace: Zůbková Magda, telefon:
571 112 201, mobil: 734 435 242, dále také
na www.slavicin.charita.cz.
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CHARITA SV. VOJTĚCHA SLAVIČÍN
POMÁHÁ
Ve čtvrtek 16. října 2014 došlo dopoledne po desáté hodině u Vrbětic mezi Slavičínem a Valašskými Klobouky k výbuchu muničního skladu.
Na základě Dohody z roku 2012 mezi Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje
(HZS ZLK) a Arcidiecézní charitou Olomouc
(ACHO), jíž je naše Charita sv. Vojtěcha Slavičín součástí, se stala ACHO složkou integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
V součinnosti s Oblastní charitou Uherský Brod poskytuje také Charita sv. Vojtěcha
Slavičín svoji pomoc na místě zásahu. Úkolem Charity sv. Vojtěcha Slavičín je zajištění večerní stravy a balených vod. Za měsíc
říjen bylo odebráno Integrovaným záchranným systémem 672 večeří a 534 balených
vod. Pomoc zajišťují pracovníci a dobrovolníci Charity sv. Vojtěcha Slavičín mimo běžnou pracovní dobu.

M
Program
Prog
Pr
ogra
ram
m MC Slavičín
Sla
na prosinec 2014
 Po 1. 12. 10.00 hod. – Tvořílek (Mikuláš,
Čert, Anděl)
 Út 2. 12. 9.00 – 12 hod. – Prezentace JUST,
10.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj
pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna,
15.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj
pro 2 – 3 leté děti
 St 3. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro všestranný
rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná
herna
 Čt 4. 12. 10.00 hod. – Mikulášská besídka –
pro pozvané, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 5. 12. 10.00 hod. – Miniškolička (malujeme a vymalováváme)
 Po 8. 12. 10.00 hod. – Hudební miniškolička

Út 9. 12. 10.00 hod. – Čtenářem od batolete,
13.00 hod. – Volná herna
 St 10. 12. 10.00 – 12.00 hod. Předvánoční
zdobení perníků, 13.00 hod. – Volná herna
 Čt 11. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro
1 – 2 leté děti (Svícen), 13.00 hod. – Volná herna
Pá 12. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro
2 – 3 leté děti (Stromeček z papíru)
 Po 15. 12. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(Vánoční přáníčka)
 Út 16. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro
všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti,
13.00 hod. – Volná herna

St 17. 12. 10.00 hod. – Hrátky pro všestranný
rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná
herna

Čt 18. 12.10.00 hod. – Hudební miniškolička
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 19. 12. 10.00 hod. – vánoční posezení
s punčem
Každé odpoledne je od 15.00 hod. – stejný program jako dopoledne (více na FB stránkách).
 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 zavřeno – vánoční
prázdniny
Více informací: web: http://mc.slavicin.org/,
facebook: Mateřské centrum Slavičín, telefon:
778 468 820.

Mateřská školka v Nevšové zařazena
do projektu Era pomáhá regionům
V rámci získané dotace z Ministerstva životního prostředí bude zahrada školky procházet rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž hlavní
dominantou je zahradní altán.
Zatímco je celkový projekt koncipován
do nabízejícího se přírodního stylu, aby
k tomu byl altán prakticky užit, chybí potřebné vybavení, jež bohužel není možno ﬁnancovat z dotace. Ale nic není překážkou, kde
nechybí nápaditost a pracovitost, tam vzniká
i příležitost. A proto oznamujeme všem věrným mateřské školce Nevšová, že v rámci velkého celorepublikového projektu Era pomáhá
regionům porota vybrala z 222 nominací nejlepších 60 projektů a mezi 3 projekty za region Valašsko a Slovácko byla vybrána učebna
v přírodním stylu v MŠ v Nevšové.
Tento projekt je veřejně monitorován
na stránkách: http://www.erapomaharegionum.cz, Kde ho můžete sledovat i Vy.
Účelem projektu je vybavit altán v takové
míře, aby mohl sloužit ke všem zamýšleným
účelům a splňoval požadavky pro venkovní výuku a pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

Jedná se o pomůcky studijního a ochranného charakteru, o jejichž rozmanitosti rozhodne konečná získaná částka (podsedáky,
tabule, úložné prostory na pomůcky, dalekohledy, meteorologická stanice, krmítko atd.).
Podpořit tento projekt můžete zasláním
Dárcovského ﬁnančního příspěvku na:
na číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 703
online platební kartou přes portál www.
erapomaharegionum.cz, vyberte region Valašsko a Slovácko, víceúčelová učebna a zvolte výši částky, kterou chcete přispět.
Je možné uplatnit odpočet ze základu
daně z příjmů.
Čím vyšší částka se nám podaří nasbírat, tím vyšší částkou Era na projekt přispěje! Získejme společně pro děti víc! Každý jedinec může ovlivnit úspěch možnosti, jenž
se nám otevřela.
Za všechnu podporu děkuje spolek
Nevšová dětem a MŠ Slavičín Vlára –
Nevšová.
Kontakt: 731 870 221.

Prosincové pozvání do knihovny
čtvrtek 4. prosince 2014, 15.00 hodin:
Mikulášské čertoviny – VII. ročník
Veselá mikulášská nadílka pro malé
účastníky pořadu Knihovnička skřítka
Nezbedníčka, kde budou odměněni za celoroční aktivitu v soutěžích a hrách. Dárečky dětem nadělí svatý Mikuláš s andělem,
moderování akce se tradičně zhostí skřítek
Nezbedníček. Součástí pořadu budou předvánočně laděné hry a výtvarné činnosti.
Malé občerstvení zajištěno.
Účast je nutné hlásit předem na e-mail:
knihovna@mesto-slavicin.cz nebo na tel.
577 341 481 nejpozději do středy 3. prosince.
čtvrtek 11. prosince 2014, 13.00 – 16.00
hodin: Tvoříme v adventu
Odpoledne v knihovně plné výtvarných
nápadů pro děti i dospělé. Návštěvníci zde
získají inspiraci ke tvorbě jednoduchých
vánočních dekorací. Každý z příchozích se

může zapojit do zdobení vánočního stromečku a napsat Ježíškovi své knižní přání.
Zároveň bude připravena i bohatá předvánoční nadílka horkých knižních novinek
k zapůjčení.
pátek 19. prosince 2014 – 31. ledna 2015:
Staří mistři
Výstava v ý t va r né t vorby slav ičí nských umělců – ak. mal. Jaroslava Jeřábka,
MgA. Zdeňka Kutry a Františka Slováka. Galerie knihovny, otevřeno v půjčovní době.
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům,
že v době mezi svátky (od 29. do 31. prosince 2014) bude knihovna uzavřena.
V ten vánoční čas, ať krásně je Vám
zas, a v novém roce – jako na Vánoce!
Rok 2015 štědrý na zdraví,
štěstí a pohodu přejí pracovnice
městské knihovny.

www.mesto-slavicin.cz
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Pozvánky, kalendáře
2. 12. Sokollovna 19
9.00 hodin
n
VÁNO
OČNÍÍ KONCERT
T – HRAD
DIŠŤ
ŤAN
5. 12. Horníí náměsstí 9.30 – 17.00
0 hod
din
ROZSV
VÍCE
ENÍ VÁNOČ
ČNÍHO ST
TRO
OMU
U
6. 12. Sokollovna 15
5.00 hodin
n
ZIMNÍÍ PŘ
ŘÍHO
ODY VČ
ČELÍCH MEDV
VÍDK
KŮ
6. 12. Orlovvna 15.0
00 hodin
MIKULÁŠ
ŠSKÉ
É ODPO
OLEDNE
7. 12. Kostell sv. Vojjtěcha, 19
9.00 hodiin
ADVEN
NTN
NÍ KO
ONCER
RT
26. 12. Soko
olovna 19.00 hod
din
ŠTĚPÁ
ÁNSKÝ KOTÁR
RFEST
28. 12
2 . Ko
o stel svv. Vojtěch
h a, 16.00
a 19.00
0 ho
odin
LIDOV
VÉ VÁNO
OCE – VÁ
ÁNOČNÍ KON
NCER
RT
29. 12. Radn
nice 17
7.00 hodin
ZPÍVÁ
ÁNÍ U RA
ADNICE
E
31. 12. Orlo
ovna 10.0
00 hodin
SILVESTR
R SE SVÁŤO
OU
Výstavy:
Měsstské info
focentru
um
INSPIR
RAC
CE NA
A ZDOB
BENÍ VÁN
NOČ
ČNÍC
CH
STROM
MEČ
ČKŮ
Ů
Měsstská kniihovna
STAŘÍÍ MIISTŘ
ŘI
Galleriee Jasm
mín
IMPRE
ESE II
Galleriee gym
mnázia
KAREL
L HU
UMP
POLA – ARCHIT
TEKT
TUR
RA
Rad
dnicce
FOTO
OGRA
AFIE
E ZE ŽIIVOTA J. PIVE
EČK
KY

Rozsvicování
vánočního
stromu
s Orlem Slavičín
5. prosince 2014
Program:
 otevření Orlovny při rozsvicování
vánočního stromu – již od 9.00 hodin
 vystoupení MŠ Malé Pole
 vystoupení ZŠ Malé Pole
 vystoupení Slavičínských cérek
 prodej vánočních ozdob – z ruční dílny
školáků ZŠ Malé Pole
 prodej ruční dílny DDM Slavičín
 prodej ruční dílny Charity Slavičín
 po celou dobu zajištěno občerstvení
– dětský punč, svařák, Valašské menu –
pohanka se zelím a uzeným, kyselica
 k poslechu od 16.00 hodin bude hrát
p. Beran (harmonika) + p. Machů (bicí)
– možno posedět až do večerních hodin

Dílna inspirace Slavičín
Vás srdečně zve na výstavu

Inspirace
p
na zdobení
vánočních
stromečků
(ozdoby z ﬁlcu, papíru, z čajových sáčků,
z těstovin, háčkované
ozdoby a další)
Výstava je k vidění v průběhu
měsíce prosince 2014
na Městském infocentru Slavičín.

Město Slav
vičín Váss zve na tradiční

ZPÍV
VÁNÍ
U RAD
DNIC
CE
29. prosince 2014,
od 17.00 hodin, před Radnicí Slavičín

Osadní výbor Divnice oznamuje, že
v neděli 7. prosince 2014 v 16.00 hodin
proběhne slavnostní

Zahraje: deechová hudba Veselanka
Zazpíva
ají: Slaviičínské céérky

Rozsvěcení
vánočního stromu
v Divnicích
Srdečně zveme všechny spoluobčany.
Osad
dní výbo
or Hrádek
k
na Vlársské drázze Vás zve na

Rozsvícení
vánočního stromu
v Hrádku
13. prosincce 2014,, od 16.00
0 hodin

Betlémské světlo
do Vašich domovů
Jako již tradičně, tak i letos poslední
sobot u před Štěd r ý m d nem, tedy
20. prosince 2014, přivezou skaut i
B e t l é m s k é s v ě t lo. Ne m i nou s v á
každoroční místa, odkud si lidé mohou
světlo přenést do svých domovů. Pro
naše město a okolí bude světlo k dispozici
v kostele sv. Vojtěcha, v kapličkách
místních částí i okolních obcí a penzionu
ve Slavičíně-Hrádku.

ADVENT
TNÍ KONCERT
7. prosincce 2014,
kostel sv. Vojtěcha
a v 19.00
0 hodin
Účinku
uje: SPS CANTARE
při ZUŠ Sla
avičín a komorníí soubor
„SEŠLI JSME SE“ z Ostrravy.
Uslyšíte skla
adby a písně k za
amyšlení,
které střídají radostn
né spirituá
ály pěveckého sboru Ca
antare a jiskřivou
u a temperamentní žido
ovskou hudbu ko
omorního
souboru
u studenttek z Ostravy.
Jstee srdečn
ně zváni!
Vstu
upné do
obrovolnéé

WKsE<
Rozsvícení
vánočního stromu
v Nevšové
sobota 29. lisstopadu 2014, 15
5.30 hodin
Program: vystoupení dětí, prodej
vánočních deekorací a věnců, ohňostroj.
V hospoděě U Daviida zabija
ačkové
speciality + od 18.00
0 hodin večer při
husličk
kách.
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Fotbalový oddíl FC TVD Slavičín
Vás srdečně zve na

DISCO PLES
v sobotu 10. ledna 2015

začátek ve 20.00 hod
v sále Sokolovny Slavičín
DJ ALEŠ PTÁČEK
hudba pro všechny generace
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek od 22. prosince –
Městské infocentrum Slavičín,
telefon: 577 342 251.

Česko zpívá koledy
Akce Česko zpívá koledy se koná
ve středu 10. prosince 2014,
v 18.00 hodin, v Hrádku u kapličky.
Jste srdečně zváni!

12
Kino
K
ino
iin
nno
o Sokol
Soko
S
lovna
lo

Gymná
ázium Ja
ana Piveččky
a Střední odborná
á škola Sllavičín
Vás srd
dečně zv
ve na výsttavu

KAREL
L HU
UMPOLA
ARCH
HITE
EKTU
URA
soubor prací ze Slavičína
28. listopad
du 2014 – 16. ledn
na 2015,
galerie Gymn
názia Jan
na Pivečk
ky Slavičín
Výstava bude přřístupná vždy
pondělí – pátek, 7.3
30 – 15.30
0 hodin.

Resstauracee Zámek
Vás srdečně zv
ve na trad
diční

DOMÁCÍ
ZABIJAČKU
dne 5. prosiince 2014
4
na zá
ámeckém
m nádvořří.
Prodej od 10
0.00 hodin
n.

Seniior klub DIVNICE
E
Vás srd
dečně zv
ve na výsttavu

LÁSKA
PR
ROCH
HÁZÍÍ
ŽA
ALUD
DKEM
M
Obecní dům v Divnicích,
7. – 10. prosince 2014.
Vždy od 15.00 do
o 18.00 hodin.

763
76
3 21
1S
Sllavičín
la

 Sobota 6. 12., 20.00 hodin – ﬁlm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
PROSINEC S ROBERTEM REDFORDEM 1
Slavné ﬁlmy slavného herce a režiséra. Digitální
ﬁlmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte
z titulů: Všichni prezidentovi muži/Obyčejní lidé.
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete
zúčastnit hlasování o výběru. Vstup zdarma.
 Neděle 7. 12., 15.00 hodin – bijásek
TAJEMSTVÍ DRAČÍ HORY 2
Volné pokračování pohádky Tajemství Dračí hory
Od té doby, co byl zlý kouzelník Septimus vyhnán
z Dračí hory, žije se lidem šťastně. Teď ale Septimus
našel způsob, jak se na Dračí horu vrátit. Získal magický
předmět, mocnou Kouzelnou kostku. Celý svět je
v nebezpečí! Malý dráček Elfy a jeho kamarád Kevin
se vydávají do boje proti kouzelníkovi. Dobrodružná
výprava začíná… (oﬁciální text distributora). Režie:
Ángel Izquierdo. Animovaný/Dobrodružný/Fantasy/
Rodinný/Španělsko, 2006, 80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 7. 12., 20.00 hodin – ﬁlmový klub
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné
tajemné chůvy, které jen pro sebe do šuplíku nafotila
přes 100 000 fotograﬁí. Po jejich objevení, několik desítek let po její smrti, způsobilo dílo ve světě fotograﬁe
doslova zemětřesení a Vivian Maier se posmrtně stala
jednou z nejuznávanějších osobností fotograﬁe 20.
století. (Aeroﬁlms). Režie: John Maloof, Charlie Siskel
Hrají: John Maloof, Mary Ellen Mark, Tim Roth,
Phil Donahue. Dokumentární/USA, 2013, 83 minut.
Vstupné: členové Filmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní
80 + 1 Kč.
 Sobota 13. 12., 20.00 hodin – ﬁlm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ –
PROSINEC S ROBERTEM REDFORDEM 2
Slavné ﬁlmy slavného herce a režiséra. Digitální
ﬁlmová projekce pro účastníky projektu. Vybírejte
z titulů: Bosé nohy v parku/Podraz. Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování
o výběru. Vstup zdarma.
 Neděle 14. 12., 15.00 hodin – bijásek
CASPER A STRAŠIDELNÉ VÁNOCE
Přátelské a dobrácké strašidýlko Casper se těší
na blížící se oslavy vánočních svátků, jenže dřív než se
stačí rozsvítit svíčky, dostane se do nečekaných potíží.
Objeví se totiž vládce světa strašidel a oznámí Casperovi,
že poslední dobou vyděsil velmi málo lidí, a pokud

t l: 577
te
577
73
341
41 108
to nenapraví, bude deportován do země zkažených
duchů. Casper se tak ocitá ve vesnici Chrismassachusetts s úkolem vyděsit na Štědrý den alespoň jednoho
člověka. Jenže to se zdá nemožné, protože Casper je
příliš velký dobrák, než aby někoho dokázal vyděsit
v tento sváteční den. Naštěstí tu jsou jeho tři ochránci
a přátelé Fets, Stretch a Stinky, kteří povolají na pomoc
strašidelného bratrance. (oﬁciální text distributora).
Režie: Owen Hurley. Animovaný/Rodinný/Kanada,
2000, 80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.
 Neděle 14. 12., 20.00 hodin
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy,
vtipné historky i nostalgii. Přijde letos Ježíšek? je
příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou
prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se
plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen
děti. Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se
vrací po třiceti letech z emigrace v Mexiku do rodné
Prahy. Podlehne totiž naléhání své mexické manželky
Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope, která se
marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který
by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské
jezulátko. José má z návratu obavy, protože moc dobře
ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení. Ta
mají podobu jeho dávného kamaráda Rudy (Václav
Postránecký), který všemi rád manipuluje, ale hlavně
jeho bývalé lásky Květy (Libuše Šafránková) a její velké,
osobité rodiny, v čele s jejím synem Michalem (Igor
Chmela). Rodné místo Josému připraví řadu svízelných
situací. Bude potřebovat nadhled a všechen svůj smysl
pro nápaditá řešení, aby se z malérů všichni dostali.
Nakonec se ale ukáže, že i každý z členů Josého rodiny
skrývá své tajemství, a že v Praze je kromě legendárního
Pražského jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou
schopné konat zázraky. (Bioscop). Režie: Lenka Kny
Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav
Postránecký, Pavel Kříž, Igor Chmela, Dolores Heredia,
Aislinn Derbez, Danica Jurčová, Marian Roden, Radúz
Mácha, Oldřich Vlach, Uršula Kluková. Romantický/
Česko/Slovensko/Mexiko, 2013, 100 minut. Vstupné:
80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 18. 12., 9.00 hodin – ﬁlm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol ve Slavičíně.
Vstup zdarma.
Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ŘÍJEN
David Kamenčák a Alena Kotásková –
dcera Viktorie
Ondřej Školník a Gabriela Kovaříková –
syn Jakub
Jan Smolík a Lucie Dostálová –
dcera Štěpánka
Tomáš a Jarmila Poláchovi – syn Šimon

SŇATKY – ŘÍJEN
Í
Martin Schmiedl a Lenka Peléšková
Martin Procházka a Naděžda Strnková
Jakub Frajt a Soňa Miškaříková

19. 10. 2014 Věra Lehovcová, 84 let, Slavičín
20. 10. 2014 Rudolf Vágner, 84 let, Rudimov
21. 10. 2014 Ing. Antonín Novák, 88 let, Nevšová
25. 10. 2014 Vladislav Petráš, 76 let, Nevšová

ÚMRTÍ
5. 10. 2014 Karel Fojtů, 62 let, Slavičín
n
9. 10. 2014 Marie Smolíková, 79 let, Bohuslavice
9. 10. 2014 Marta Kovářová, 72 let, Sllavičín
15. 10. 2014 Anežka Málková, 95 let, Slavičín
16. 10. 2014 Marie Dřímalová, 85 let, Bohuslavice

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

Dn
ne 16. prosince 201
14
vzpomeneeme 5. smutné výro
očí úmrtí
našeho millovaného manžela
a, tatínka,
děd
dečka a p
pradědečk
ka,
pana Rostisslava OCELÍKA zee Slavičína
a 15. října 2014 jsme vzpom
mněli jeho
nedožitých 92 let.
S láskou a úctou manželka Miloslava,
dcery Marcela,
a, Iva
Ivanka
nka
a a Mar
Marie
ie
s rodinam
mi a osstat
tatní
níí pří
příbuz
buzzens
enstvo
tvo.
tvo

Dn
ne 30. prosince 201
14
by se dožil 89 let
pan Fran
ntišek ANDERS z Nevšové
a dne 1. břřezna 2015 si připo
omeneme
5. výročí, kdy tragicky zemřeel jeho syn
Ing. Frantiišek ANDERS z Lu
uhačovic.
S lásk
kou a úctou vzpom
míná
nejbližší rodina.

Dne 3. listopadu 201
14
uplynulo 10 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná ma
aminka
a babička, p
paní
Jarmila MARKOVÁ
Á,
která by letos v srpnu oslavila
85. narozeniny.
Dne 12. června 2014 jsme si také
připomněli 30. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědeččka,
pana Emila MARKA
A.
Kdo jste je znali, věnujtee jim,
prosím, tichou vzpomín
nku.
Vzpomínají syn Ivan s rod
dinou,
dcera Jana s rodinou
u,
syn
y Jiří
J s rodinou,, vnuci a pravnuci.

Děkujeeme všem,
kteeří se dnee 25. října 2014
přřišli rozlo
oučit a přinesli
květin
nové dary
y
a pan
na Ing. An
ntonína NOVÁKA
dop
prov
vodili na jeho poslední cestě.
Děk
kujeme ta
aké za vzornou
pééči panu prim
máři Palkovskému
a všem
všem za
zaměs
aměstna
tnanců
ncům
nců
m
Městsk
Měs
tskéé nemo
tsk
nemo
em cni
cnice
ce Sla
Slavič
vičín
vič
ín
a děku
ujeme též
pa
aní doktorrce Pinďákové
vé
za starosstlivou pé
péči
či
o pana
ana No
Novák
ka.
Manželka Heedvik
Man
edvika
a Nová
Nová
ovákov
k á
kov
ko
s ro
odinou
odinou
u.

Dnee 11. prosince 2014 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Martina HUNI ze Slavičína.
S lá
áskou a úctou vzpomínají rodiče
a celá rodina.

Dn
Dne
ne 13. prosince 2014 by se dožila
95 let naše maminka, babička
95
a prababička,
p
paní Marie PEŠKOVÁ
z Nevšové.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinou.

Dne 1.
1 pr
prosi
osince
nce 20
2014
14
by see dožil
dožil 45 let
náš
áš dr
drahý
ahý sy
syn,
n,
bratr, šv
vagr
g a strýc,
ý
pan
n Kamil KŘÍŽ ze Šanova
a
a dnee 19. prossince 2014 uplynee
15 smu
utných let
od jeh
ho úmrtí.
S lásskou a úcctou vzpomínají
tattíneek a sestrra Jana s rodinou.

Dne 15. prosince 2014
vzpom
meneme
15. smutnéé výročí úmrtí
pana Anton
nína MIKULCE
ze Sllavičína.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.

Dne 30.. prosince 2014 vzpomeneme
1. sm
mutné výročí
ý
úm
mrtí pana
Emila
a URBANÍKA zee Slavičína.
S lásko
ou a úctou stálee vzpomínají
a za ticchou vzpomín
nku děkují
manželka
a Lu
udmila, dcery
y Lenka a Soňa
s rodinamii.

Blahopřejeme

Maminko, tatínku,
uličkou lásky kráčíte již 50 let.
Vaší lásce blahopřeje
p j dnes celičký svět.
Paní Anna KEŇOVÁ
a pan Martin KEŇO
dne 2. ledna 2015 oslaví zlatou svatbu.
Mnoho zdraví a štěstí přejí dcery Věra,
Blanka, Anička a Martina s rodinami
a pravnoučata posílají velkou pusu.

Dovolená v ordinacích lékařů

Dn
ne 28. prosince 2014 uplyne
p y 9 let
od úmrtí paní Ludmily BELŽÍKOVÉ
z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují synové
s rodinami.

V listopadu 2014
jsm
me si připomněli 10. výročí úmrtí
pana
a Dominika DIATELA z Nevšové.
S lá
áskou, úctou a vděčností stále
vzp
pomínají dcera Liduška s rodinou
a syn
y Mirek.

MUDr. Petr Zemčík neordinuje
od čtvrtka 11. prosince do středy
17. prosince 2014.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.
V úterý 23. prosince 2014 je odpolední
ordinace MUDr. Zemčíka
jen do 16.00 hodin.
MUDr. Jolana Malotová
neordinuje od 23. prosince 2014
do 1. ledna 2015.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Marie Častulíková
neordinuje od 29. prosince 2014
do 2. ledna 2015.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje
22. a 23. p
prosince 2014.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Roman Űberall neordinuje
od 15. do 19. prosince 2014.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková
na poliklinice.
Ordinace MUDr. Svatava
Ševčíková – změna ordinačních
hodin od 1. ledna 2015.
Pondělí 11.30 – 16.30
Úterý 7.00 – 12.00
Středa 7.00 – 11.30,
12.00 – 13.30
kojenecká p
poradna (po
p objednání)
j
Čtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek 7.00 – 12.00

PLACENÁ INZERCE
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání
 ateliérové foto dětí, rodinné
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD
 prodej fotoalbumů
 fotovideo
 mnoho dalších služeb
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz
Interrnetov
vý e-sho
op a prodejn
na.
Zdravá výživa
a, bezleepkové potrrav
viny,
dop
plňky stravy.
Ul. Ško
olní 65
54, sídl.. Vlára, Slav
vičín
(veedle Reestaura
ace u Pilota
a)
Oteevírací doba:
Po, St 13
3.00 – 17.00 hodin
n,
Útt, Čt 9.00 – 12.00 hodin
n
Po teleefonick
ké dom
mluvě otevřřem
me
kdykolli – 777
7 979 791.
Přijďte se podív
vat, v prodejně vícce zboží
neež na webu.
Zajíma
avosti: zdravéé oleje – rýžžový,
šípkový
ý, koko
osový, z ostropestřřce...,
sušené plod
dy – bru
usinka, dřiššťál,
kusstovnice, chia
a semínka...

www.mesto-slavicin.cz
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Firma REMERX, s. r. o., Lipová nabízí:
 zajímavou práci při strojní výrobě cyklistických ráfků
 jednosměnný provoz, práce fyzicky nenáročná, zajímavý
výdělek
 vhodné pro profese zámečník, obráběč kovů nebo
středoškolák s vyšší kvaliﬁkací pro práci na CNC strojích
 pracovníky zaškolíme
Kontakt:
REMERX, s. r. o., č. ev. 248, 763 21 Lipová
Telefon: 577 310 023, e-mail: remerx@remerx.cz
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TVD – Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA VÁNOCE A SILVESTRA

PŘIJMEME PRACOVNÍKY
NA TYTO POZICE:
Zedník
Požadavky:
 Vzdělání: vyučení v oboru, praxe výhodou
 Ostatní znalosti: ŘP sk. B
 Osobní požadavky: zručnost, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost
Nástup leden 2015.

 zákusky  vánoční cukroví
 studená kuchyně

Kontakt: Ing. Pavel Mikuličák,
telefon: 577 051 592, mobil: 775 580 243, e-mail:
pavel.mikulicak@tvd.cz

Přejeme všem našim zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Rychlé
občerstvení
Libor Číž
Telefon: 773 695 506

Pod
děk
kován
ní vo
oliččům
Vážžení ob
bčané, i kdyžž jso
ou již dvva měsícee
po
o volbách do zastup
pitelstva
a města
a Slavičín,,
není po
ozdě, abychom nemohhli jménnem místní
org
ganizzace KSČM po
oděkova
at těm občanům
m
a obča
ankám, kteří byli na kanndidátcee politickéé
stra
any KSČM,, bez ohleedu na to, zda jssou členyy
této
o org
ganizacce, nebo bezz politické přříslušnosti.
Patřří i dík těěm, kteří byli v okrrskových komisíchh
za tuto
o jmeno
ovanou orrgannizacci.
Téžž děkujeeme i na
aším
m ob
bčanům
m, kteří see
zúččastnnili voleb
b a dali svvůj hllas naším ka
andidátům.
MO KSČM
M

PLACENÁ INZERCE

Svářeč TIG, MIG
Požadavky:
 Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
 Odborné znalosti: metoda svařování MIG
a TIG, praxe výhodou
 Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumentace
 Osobní požadavky: zručnost, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat
ve dvousměnném provozu
Obsluha CNC strojů na
zpracování plechu
Požadavky:
 Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
 Odborné znalosti: praxe výhodou, vhodné
i pro absolventy
 Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumentace
 Osobní požadavky: samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat ve třísměnném
provozu
Nástup po dohodě.
Nabízíme zajímavou práci s moderními technologiemi, zaměstnanecké výhody a beneﬁty, možnost
dalšího vzdělávání a profesního růstu.
Zájem o práci v naší společnosti zašlete písemně
na adresu alena.stefanikova@tvd.cz spolu
s životopisem a sdělením, zda souhlasíte s uložením
Vašich dat do interní ﬁremní databáze uchazečů.

Firma HOPA
A CZ, s. r. o., Sllavičín
HLEDÁ::
Nákupčí
 italský nebo polský
jazyk slovem i písmem
m
 anglick
ký jazy
yk výho
odou
 praxe v náku
upu min
n. 2 roky
 výborn
ná znallost prá
áce na PC
 ﬂexibiliita, na
asazení a odpověd
dnost





komunikace s dodav
vateli
tvorba a řízen
ní náku
upních objeednávek
zodpov
vědnosst za loggistiku a ná
ákup
řešení reklam
mací, cen
nových pop
ptá
ávek aj.

Výrobní dělník
Pro nově připra
avovan
ný provoz hledáme
zaměstnan
nce see zkušeenostmi s výrrobou/
extruzí pla
astový
ých proﬁlů.
Požadovan
ná pra
axe min
n. 2 roky.
Zájemci za
asílejte životo
opis
na bonko@
@hopa
a.cz.
Dne 1. října 2014 nově otevřena
prodejna s dámskými i pánskými oděvy

J & L MODE
na Horním náměstí ve Slavičíně
(bývalá prodejna Mona).
Prodej oblečení od českých
i zahraničních výrobců, prádla Andrie,
thermo prádla.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

„Nic než národopis“ – oceněn!
Na sklonku loňského roku při premiéře
ﬁlmu „Nic než národopis“ už tvůrci ﬁlmu věděli, že nechtěli vyrobit pouze jednorázovou
vzpomínku na pana učitele Milana Švrčinu.
Chtěli ukázat nadčasovost Milana Švrčiny
jako pedagoga i folkloristy.
Režisér Zdeněk Zvonek zaslal své dílo
na Etnoﬁlm Čadca již v květnu letošního
roku. V červenci se dověděl potěšující zprávu, že ﬁlm oslovil výběrovou komisi a postoupil do soutěžního kola na festival.
Již v průběhu festivalu, kterého jsme se
osobně zúčastnili, jsme poznali, že ﬁlm diváky zaujal. Zástupce slovenské menšiny v maďarské televizi dokonce natolik, že s námi natočili rozhovor do své reportáže. Všichni přítomní byli překvapeni, že ﬁlm není ﬁnancován velkou produkční společností, ale je dílem mnoha drobných dárců, sponzorů a nejmenovaných pomocníků.
V samotné soutěži byly zastoupeny ﬁlmy
především slovenské a české, ale také maďarské, polské, italské, slovinské, chorvatské. I vzdálenější země zaslaly své zástupce,
např. Nový Zéland, Spojené arabské emiráty.
Hlavní ceny, stříbrný a zlatý turoň, zůstaly letos na Slovensku, bronzového si odváželi tvůrci do Itálie.

Film „Nic než národopis“ zvítězil mezi českými dokumenty. Cenu za nejlepší český ﬁlm
osobně předala velvyslankyně České republiky na Slovensku Lívia Klausová režisérovi
Zdeňku Zvonkovi za „přesvědčivé zobrazení
výrazné osobnosti a její přínos k uchovávání
folklórní tradice“.
Pan učitel Milan Švrčina si dopisoval s lidmi z celého světa a hudbou překračoval hranice. A nyní jeho odkaz také putuje za hranice Valašska, i když prozatím jen za ty nejbližší, slovenské a maďarské.
Lilka Prossová a Zdeněk Zvonek
Film vznikl za podpory města Slavičín.

www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Výstava k 95. výročí skautingu ve Slavičíně
Na státní svátek 28. října 2014
otevřeli vernisáží slavičínští
junáci a vlčata za přítomnosti
hostí a starosty města pana Jaroslava Končického výstavu k 95 letům trvání
skautingu ve Slavičíně. Vernisáž i výstava
se konala v Infocentru. Ta se ve fotograﬁích
a artefaktech snažila zmapovat 95 let trvání
oddílů skautů na Slavičínsku, z nichž první
byl založen již v roce 1919 pod názvem
Jestřábi, a od roku 1968 i střediska Junáka
Slavičín. Během slavnostní vernisáže vedoucí střediska ocenil medailemi „Za práci
pro skauting“ dva zasloužilé členy střediska
br. Jiřího Siebera – Sibiho a br. Lubomíra Rybáka – Šobula, kteří stáli ve vedení střediska
v letech 1968 – 1970 a po jeho obnově v roce
1989 pomáhali radami a zkušenostmi.
Vedoucí střediska poděkoval členům
střediskové rady současným i bývalým,
členům střediska, rodičům a rodinným
příslušníkům za širokou podporu skautským

Připomínáme si
smutné výročí
Dne 4. prosince
2014 uplyne 70 let
od tragické smrti pilota naší slavné 311. bombardovací perutě RAF,
podplukovníka letectva v. v. in memoriam, pana Josefa Šebestíka, rodáka z Hrádku.
Začátkem prosince 1939 zamířil spolu s dalšími slavičínskými kamarády – Karlem Křenkem, Miroslavem Strážnickým a sousedem z Hrádku
Vojtěchem Janečkou do Francie, kde se začínala tvořit naše zahraniční armáda. Cesta
do odboje však rozhodně jednoduchá nebyla. Přátelé byli v Maďarsku zadrženi a uvězněni. Přesto se nakonec Josefu Šebestíkovi
podařilo francouzských břehů dosáhnout
a od 30. března 1940 byl přičleněn k čs. armádě v Agde. Po evakuaci do Anglie byl zařazen jako letecký mechanik ke 311. peruti
RAF. V březnu 1942 zahájil pilotní výcvik
a dále pokračoval v Kanadě. Po úspěšném
absolvování se vrátil již jako pilot k 311. peruti a v dubnu 1944 zahájil své první operační lety.
Na svůj poslední let startoval 4. prosince 1944 ve 21.00 hodin ze skotského letiště
Tain v Liberátoru GR.Mk.V FL981 (PP-O).
Velitelem letounu byl F/O Štěpán Petrášek
pocházející z Velenic. Na sedadle druhého

peut. Cvičení bylo přizpůsobeno speciálně
pro osoby důchodového věku a hlavně bylo
zaměřeno na protažení, posílení a relaxaci celého těla.
Toto cvičení bylo ﬁ nancováno sociálním
fondem Zlínského kraje.
Budeme se opět snažit zrealizovat toto cvičení i v příštím roce. Všem cvičencům děkuje za hojnou účast spolek Nevšová dětem.

Kyokushin Karate –
Open
p Slovakia 2014
aktivitám. Starosta města ve svém krátkém
proslovu zhodnotil význam skautingu, jak je
vnímán v dnešní době a daroval středisku
kompletní edici Foglarových knih z nakladatelství Olympia a svázaných časopisů Junák
a Vpřed z poválečného období. Výstava byla
k vidění do 28. listopadu 2014.
Tomáš Kubů
pilota mu byl připraven pomáhat F/Sgt Josef
Šebestík. Posádku dále tvořili: palubní inženýr Sgt Jaroslav Kulhavý, rodák z Mladé
Boleslavy, radiotelegraﬁ sté – F/Sgt František
Benedikt z Ostravy, F/Sgt František Havránek z Rozářína, F/O Eduard Zbroj ze Dvora
Králové a palubní střelec Sgt Walter Hnilička z Čelákovic.
Po startu začalo letadlo sice stoupat, ale
stočilo se napravo, ztratilo výšku a zřítilo
se. Celá jeho osádka zahynula. Letoun shořel nedaleko základny Tain, důvod havárie
zůstal neobjasněn.
Náš rodák Josef Šebestík je pohřben v hrobě č. F-16 na hřbitově St. Duthus ve skotském
Tainu. Čest jeho památce.
Za Klub přátel historie Slavičínska
PhDr. Ladislav Slámečka

V neděli 19. října 2014 se ve slovenské
Mužle, nedaleko Štůrova, konalo otevřené
mistrovství Slovenska v Kyokushin Karate.
Turnaje se zúčastnilo na 150 závodníků ze
Slovenska, České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovinska.
Za War Sports Team Slavičín startovali
ve váhové kategorii – 80 kg Josef Mitáš a Jakub Fojtík, v kategorii + 80 kg startovali Radek
Trčka, Jakub Malaník a Stanislav Hlavica.
Josef Mitáš a Radek Trčka skončili
v 1. kole, kde podlehli maďarským karatistům. Jsou to pro ně však další cenné zkušenosti ze soutěží.
Jakub Malaník skončil na 3. místě. Stanislav Hlavica, po vítězství v semiﬁ nálovém zápase nad Jakubem Malaníkem, pak
již nestačil na maďarského závodníka a obsadil druhou příčku.
Jakub Fojtík, i přes několik nedovolených
technik ze strany soupeře v 1. kole a nevhodnému způsobu rozlosování, kdy nastupoval
do ﬁ nálového zápasu pouze po 3 minutách
odpočinku, vybojoval 2. místo.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci WST a města Slavičín!
OSU!

Rehabilitační cvičení
pro seniory v Nevšové

Od jara 2014 probíhalo v Nevšové v kulturním domě každé pondělí cvičení pro seniory. Jednalo se o odborně vedené cvičební prvky, které vedl registrovaný fyziotera-
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