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Pátý říjen 2017 vstoupil do histo-
rie slavičínského knihovnictví. Na slav-
nostním ceremoniálu v Zrcadlové kapli
pražského Klementina převzaly vedou-
cí Městské knihovny Slavičín Gabriela
Klabačková a její spolupracovnice Bar-
bora Kozubíková a Věra Urbanová vý-
znamné ocenění. Naše knihovna vyhrá-
la soutěž o nejlepší městskou knihovnu
roku, kterou již po osmé vyhlásil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
ČR pod záštitou Svazu měst a obcí ČR!

Cílem soutěže je ocenit nejlepší
české knihovny, které provozují či zři-
zují města a motivovat je k  rozšíření
a zkvalitnění veřejných knihovnických
a informačních služeb. 

Do soutěže se přihlásilo 44 měst-
ských knihoven. Hodnocení jednot-
livých knihoven probíhalo dvouko-
lově. V prvním kole bylo porovnává-
no 21 výkonových indikátorů, napří-
klad počet nových přírůstků knihovní-
ho fondu, plocha knihovny pro veřej-

nost, počet registrovaných uživatelů 
nebo počet stanic připojených k inter-
netu. Hodnotilo se šest velikostních 
kategorií měst podle počtu obyva-
tel. V nich první místa získaly: Města 
do 3000 obyvatel – Jevišovice; města 
3 001 až 5 000 obyvatel – Pohořelice; 
města 5 001 až 10 000 obyvatel – Sla-
vičín; města 10 001 až 20 000 obyva-
tel – Louny; města 20 001 až 40 000 
obyvatel – Uherské Hradiště; města 
nad 40 000 obyvatel – Jihlava. Tyto 
knihovny ve  druhém kole navštívila 
a hodnotila odborná komise. Na mís-
tě posuzovala především společenské 
a  komunitní působení knihovny pro 
obyvatele města a  úroveň prostře-
dí knihovny, exteriér, interiér, tech-
nické vybavení, sociální zázemí apod. 

V hodnocení naší knihovny se mimo 
jiné objevilo: „Knihovna působí ve vile, 
která byla v roce 2011 rekonstruová-
na pro potřeby knihovny z Regionál-
ního operačního programu. Prostředí 

knihovny zaujme nezaměnitelnou at-
mosférou, která vychází z  propojení 
moderního prostředí s historickými in-
teriérovými prvky. Knihovna nabízí pří-
jemné posezení pro studium i oddech 
pro děti i dospělé. Od prvních dnů fun-
gování v nových prostorách je knihovna 
navíc základnou pro více než 11 míst-
ních spolků, např. Klub důchodců, Diak-
lub, divadelní spolek SemTamFór, sdru-
žení handicapovaných dětí, místní or-
ganizace ČSOP, sdružení slavičínských 
výtvarníků, Dílna inspirace, Klub vojen-
ských důchodců, Spolek včelařů a dal-
ší. Knihovna vytváří pro spolky zázemí 
a při pořádání různých akcí s nimi úzce 
spolupracuje a zpestřuje jak jejich ná-
plň, tak i činnost knihovny. Pravidelně 
se zde pořádají besedy a zábavné akce 
pro žáky a studenty místních škol, kur-
zy práce s internetem, zvykoslovné be-
sedy, literární kavárny, výtvarné dílny, 
výstavy uměleckých děl, autorská čte-
ní známých osobností české literární 
scény. Jedná se o komunitní knihovnu 
v tom nejlepším slova smyslu.“

Upřímně blahopřejeme a  děkuje-
me všem, kdo mají zásluhu na tom, že 
naše knihovna získala tak vysoké hod-
nocení a uznání, a to jsou kromě pra-
covnic knihovny všichni, kdo se podí-
lí na spolkové činnosti, na organizaci 
výstav, besed, přednášek, prezentací 
a dalších akcí.

Největší poděkování ale bezpochy-
by patří Gabriele Klabačkové, Barboře 
Kozubíkové, Věře Urbanové, Andree 

Mimořádný úspěch Městské knihovny Slavičín
Stala se Městskou knihovnou roku 2017!

Fojtů a Lence Kozubíkové, které vyko-
návají svou práci nejenom s patřičnou
odborností, ale i s láskou a zapálením.
Milé dámy, velmi si Vaší práce vážíme.

Městská knihovna získala kromě 
věcných cen od partnerů soutěže část-
ku 20 000 Kč od Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR a od Svazu
měst a obcí ČR „knihobudku“, což je
místo, kde mohou čtenáři odkládat své
knihy, které chtějí dát k dispozici jiným
čtenářům a kde si knihy může kdokoliv
bezplatně převzít. Finanční prostřed-
ky budou použity k rozšíření knižního
fondu nebo pro zkvalitnění vybavení
a zázemí knihovny.

Božena Filáková, místostarostka

Město Slavičín nabízí do proná-
jmu byt č. 5 v III. nadzemním podlaží 
domu čp. 347, na ulici Nad Ovčírnou, 
v katastrálním území Slavičín
byt sestává ze dvou pokojů, kuchy-
ně, předsíně, koupelny, WC 
 celková podlahová plocha bytu 
je 45,30 m2

 výše měsíčního nájemného činí 
2 501 Kč
 pronajímatel je oprávněn jed-
nostranně  zvýšit nájemné vždy 
od 1.  července každého roku maxi-
málně o  20 % ročně a míru inflace 
stanovenou ČSÚ 
nájemné je uvedeno bez záloh 
na služby spojené s bydlením (topení, 
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o pronájem jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín 
a  společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. Písemné žádosti bu-
dou přijímány do 22. listopadu 2017 
osobně nebo poštou na adresu: BTH 
Slavičín, spol. s  r.o., Mladotické ná-
břeží 849, 763 21 Slavičín.

Foto: Eva Hodíková

Výběrové řízení na
pronájem bytu 2 + 1

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 8. 11.
plasty (žluté pytle ) a nápoj. kartóny

(oranžové pytle) 29. 11.
bioodpad 

(hnědé pytle – 10,- Kč/ks) 14. 11.
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Pozvánka ředitele školy

Milí čtenáři, škola ve 21. století už 
nebude monopolním místem pro zís-
kávání informací, ale má, a já věřím, že 
bude mít i nadále, naprosto nezastupi-
telné místo. A to především vzhledem 
k vytváření přímých sociálních vazeb, 
syntézy získaných různorodých znalos-
tí a dovedností pomocí přirozené, ni-
koliv vynucené autority učitele (to in-
ternet neumí). Prostřednictvím před-
mětů není prvořadé „co na střední ško-
le probíráme s žáky“, ale „jak to pro-
bíráme“, pochopitelně tematický vý-
stavbový princip výuky musí být za-
chovaný. Je nutné, aby děti ve výu-
ce co nejvíce tvořily a  viděly uplat-
nění svého tvoření, aby děti vnímaly 
smysl a souvislosti svého učení.  Sna-
žím se i svým učitelům vysvětlovat, 
že na prvním místě na SŠ není výsle-
dek, ale   cesta k  výsledku. Student 
by na ní měl pochopit, že především 
přemýšlet a  vzdělávat se nejenom 
ve škole má smysl a to přesto, že je 
úkol složitý. V opačném případě stu-
dent rezignuje k  lhostejnosti anebo 
jeho neschopnost řešit úkol jej znač-
ně frustruje. Obojí si odnáší do živo-
ta. Přestože škola nemůže nahrazovat 
rodinu, může napomáhat rodičům při 
výchově dětí. Chceme dávat dětem li-
mity, mantinely, kdy student přesně 
ví, před čím jej hranice chrání, a při-
jímá to, v čem mu hranice zabraňuje. 
Nutnou podmínkou je pro všechny zú-
častněné obyčejná lidská potřeba: „cí-
tit se ve škole dobře“.

Přijďte se podívat v Den otevře-
ných dveří do  zcela nových oprave-
ných prostor u gymnázia i SOŠ, abys-
te se mohli přesvědčit, že naše (Vaše) 
škola je podmínkami i výsledky opráv-
něně hodnocena znovu za loňský rok 
mezi nejlepšími v kraji.

Josef Maryáš, ředitel

Dny otevřených dveří 
v budovách gymnázia a SOŠ

y ý

10. 11. 2017 od 8.00 do 17.00 hodin
11. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
Zveme širokou veřejnost na návštěvu
přímo do vyučovacích hodin.

V   hodnocení školy programu 
Excelence – výsledky v  soutěžích 
2016/2017, jsme získali 9,02 bodů; 
můžete výsledek porovnat s výsledky 
jiných škol, opět i  tento rok patříme 
mezi nejlepší v kraji. Viz http://www.
excelence.msmt.cz/sign/in.

Pomáhali jsme finančními sbírkami
Dne 13. září 2017 proběhla sbírko-

vá prodejní akce určená na pomoc ne-
vidomým občanům. I  Vy jste přispě-
li koupí předmětů za  30 Kč (propiso-
vačka), 50 Kč (peněženka), 70 Kč (če-
lenka s tykadly) a 100 Kč (zubní kartá-
ček) zlepšit život této skupině občanů.

V úterý 19. září 2017 proběhla sbír-
ková akce „Srdíčkový den 2017“. Sbír-
ka je určena pro nemocné děti v  ČR. 
Předmětem prodeje byly magnetky 
(30 Kč/ks) a žetony (35 Kč/ks). Děku-
jeme za Vaši pomoc. 

Evropský den jazyků
Víte, že na světě existuje více než 

6 000 jazyků? To, jak je důležité učit 
se cizí jazyky, jsme si znovu připomně-
li v úterý 26. září 2017 na našem gym-
náziu ve Slavičíně. Studenti třídy sex-
ta a septima si pro své mladší spolužá-
ky připravili dopoledne plné her, kvízů 
a zajímavostí o hlavních evropských ja-
zycích, které se zároveň vyučují na na-
šem gymnáziu, jako je angličtina, něm-
čina nebo francouzština. Za  splněné 
úkoly pak mohli žáci ochutnat fran-
couzské, německé či anglické národní 
speciality. Pochutnat si tak mohli napří-
klad na výborných francouzských pala-
činkách nebo vídeňském Sachrově dor-
tu. Těšíme se na další akce! Au revoir!

Praha maturantů
Studenti oktávy a G-4 se ve dnech 

18. – 22. září 2017 zúčastnili kultur-
ně-historické exkurze v Praze. Navští-
vili řadu pamětihodností, např. Praž-
ský hrad, Vyšehrad, Stavovské diva-
dlo či Karlův most. K nejpoutavějším 
zážitkům patřila návštěva Neviditel-
né výstavy a plavba noční Prahou. Po-
byt jsme završili návštěvou Národní-
ho divadla, kde jsme měli jedinečnou 
možnost zhlédnout operu Rusalka. Bě-
hem pobytu studenti získali řadu no-
vých poznatků, znalostí a nezapome-

nutelných zážitků.

Imatrikulace
Všechny první ročníky školy – G-1,

prima, EIO 1, IM 1 dne 25. září 2017 byli
na radnici města slavnostně imatriku-
lování za účasti starosty města Ing. Ja-
roslava Končického do  řad studentů
Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.

Volby Školské rady
Vážení přátelé, dle § 167 zákona č.

561/2004 Sb., (školský zákon) zve vo-
lební komise k volbám do Školské rady
při Gymnáziu Jana Pivečky a Střední
odborné školy Slavičín širokou rodi-
čovskou veřejnost, zletilé žáky a pe-
dagogické zaměstnance. Termín vo-
leb do Školské rady pro zákonné zá-
stupce nezletilých žáků, zletilé žáky
a pedagogy Střední odborné školy je
dne 21. listopadu 2017 od 13.30 hodin
do 16.00 hodin v budově SOŠ, Divnice
119. Termín voleb do Školské rady pro
zákonné zástupce nezletilých žáků,
zletilé žáky a pro pedagogy Gymná-
zia 22. listopadu 2017 od  13.30 ho-
din do 17.00 hodin v budově Gymná-
zia, Školní 822.

Proběhne volba kandidátů z  řad
zákonných zástupců nezletilých žáků,
zletilých žáků a pedagogických pra-
covníků Gymnázia Jana Pivečky Slavi-
čín a Střední odborné školy Slavičín.
Celkem bude do Školské rady zvole-
no šest členů. Dva členy jmenuje zři-

zovatel. Dva členy volí pedagogičtí za-
městnanci z řad učitelů (návrh na kan-
didáta mohou podat pouze učitelé).
Dva členy volí zákonní zástupci nezle-
tilých žáků a zletilí žáci z  řad zákon-
ných zástupců nezletilých žáků a zle-
tilých žáků (návrh na kandidáta mo-
hou podat zákonní zástupci nezleti-
lých žáků a zletilí žáci). 

Vaše návrhy na člena Školské rady 
můžete podat písemnou formou

v obálce s nadpisem Kandidát do Škol-
ské rady písemně nebo osobně u ředi-
tele školy nejpozději dne 6. listopadu
2017 do 15.00 hodin, kandidát musí se
svým navržením souhlasit. Voliči musí
u voleb prokázat svou totožnost, po-
kud k tomu budou vyzváni. 

Volební komise:  Bc. Marie Dvořá-
ková, Jana Černá.

Asociace podpořila první ročníky
Za rodiče studentů G-1 děkujeme 

Asociaci rodičů a přátel gymnázia, že
finančně podpořila studenty na spo-
lečné aktivity – seznamovací pobyt,
nákup odborné literatury. Částku
2 000 Kč na žáka získala Asociace ro-
dičů od města Slavičín pro každého
studenta G-1.

Astrofyzikální aktivity s  podpo-
rou města

Studenti GJP Slavičín v rámci svých 
pravidelných astronomických aktivit
uspořádali 27. září 2017 astronomic-
ký workshop pro třídu prima. Podobně
jako v minulých letech i letos byl work-
shop zaměřen především na  orien-
taci na  podzimní noční obloze a  as-
tronomický freeware. Cílem worksho-
pu bylo získat nové tváře do gymna-
ziálního „Astrotýmu“.

Nejbližší naší plánovanou akcí pro 
veřejnost je denní pozorování Slunce
v areálu GJP u příležitosti Dne otevře-
ných dveří 10. listopadu 2017. V přípa-
dě nepříznivého počasí bude návštěv-
níkům nabídnut alternativní astrono-
mický program v budově GJP.

Podrobnosti o našich uskutečně-



ných či plánovaných aktivitách najde-
te na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.

Naši činnost dlouhodobě finančně
podporuje město Slavičín. 

Ivo Rohlena 

Přírodovědný kroužek 
Na gymnáziu již řadu let funguje pří-
rodovědný kroužek, který podporuje
rozvoj dlouhodobého programu EVVO
na naší škole. Žáci se seznamují s jed-
notlivými složkami životního prostře-
dí a různými ekosystémy kolem školy.
V zimě se zaměřují především na neži-
vou přírodu a ptactvo, studují mikrosko-
pické preparáty, naučí se např. princip
přípravy jogurtu. S příchodem jara se
zaměří na tzv. jarní aspekt rostlin a pro-
hloubí si pojmy „ekosystém“ a „biom“.

Dramatický kroužek
Zveme do  kroužku i  žáky základ-

ních škol.
Od ledna do června roku 2017 pra-

covali žáci dramatického kroužku pod-

le klasického scénáře, tj. zdokonalova-
li pantomimu, mluvní a pohybová cvi-
čení, improvizaci a scénické výstupy. 
Pokračovali jsme s filmovým scénářem 
a do aktivit jsme zapojili i tzv. happe-
ningy, což je improvizace s  předem 
připraveným tématem na veřejnosti. 

Začali jsme pracovat na  pohádko-
vém muzikálu Červená karkulka, kte-
rý se chystáme dokončit na podzim 
2017 a prezentovat v okolních škol-
kách. Také se zúčastníme vystoupe-
ní na  „Rozsvícení vánočního stro-
mu města Slavičína“.  Dramatický 
kroužek je finančně podpořen měs-
tem Slavičín. 

Výstavy na GJP a SOŠ ve Slavičíně 
v roce 2017

V průběhu dubna a května proběh-
la výstava mladých fotografů z foto-
ateliéru Střední polytechnické ško-
ly ve Zlíně. S tímto ateliérem máme 
už řadu let velmi dobrou spolupráci 
díky panu Františku Látalovi. V červ-
nu nahradili zlínské fotografy studen-

ti Gymnázia Jana Pivečky se svými vý-
tvarnými pracemi, které byly vybrá-
ny z jejich celoroční tvorby. V závěru
roku během října a  listopadu před-
staví výběr ze svých obrazů věnova-
ných tématu zátiší MgA. Zdeněk Kut-
ra, který zde učí výtvarnou výchovu
a dějiny umění. Akce podporuje měs-
to Slavičín.

Když se řekne Dům dětí, každý z nás
si pod tímto pojmem představí to své, na-
příklad děti své zájmové kroužky, které
patří do pravidelné činnosti DDM, akce
a aktivity z nepravidelné činnosti, a to
včetně krátkodobých, ale samozřejmě
i dlouhodobých prázdnin. Dospělí a mlá-
dež mají zase své kurzy.

Provoz zařízení je v pondělí až čtvr-
tek od 8.00 hodin do 18.00 hodin, v pá-
tek od 8.00 do 17.00 hodin. 

A co už přinesly první provozní měsí-
ce tohoto školního roku našim klientům
v oblasti nepravidelné činnosti?

Ve dnech 22. – 23. září 2017 jsme si

spolu s dětmi prožili již 14. ročník Po-
hádkiády, akce, kterou jsme již tradič-
ně připravovali a  realizovali ve  spolu-
práci s městskou knihovnou. Na akci se 
přihlásilo 37 dětí, snad se jim směsice 
her, soutěží, ale i cen líbila a budeme se 
všichni společně těšit na další ročník. 

Dne 13. října 2017 se konala pro děti 
oblíbená akce „Dýňohraní a dýňová stra-
šidýlka“, rodiče s dětmi si vyřezali a na-
zdobili své dýňáčky, které si pak spo-
lečně rozsvítili před Domem dětí a sa-
mozřejmě nechybělo ani vyhodnocení. 
Naše čtyřčlenná porota se dohodla, že 
všechny dýně jsou moc hezké, a proto 
si každý dětský účastník odnesl hezkou 
odměnu. Obě uskutečněné akce byly fi-
nančně podpořeny městem Slavičín.

Říjen je pro děti i  časem podzim-
ních prázdnin. První prázdninový den 
26. října 2017 jsme dětem nabídli výlet 

do Aquaparku Delfín v Uherském Brodě, 
druhý den 27. října 2017 s námi děti za-
jeli do Valašských Klobouk na pohádku. 
O zájemce o tyto aktivity nebyla nouze.

A co nám přinese listopad?
5. listopadu 2017 – se uskuteční

akce „Závodí celá rodina“, na kterou sr-
dečně zveme všechny rodiče, prarodi-
če a děti, aby si přišli užít společné ne-
dělní odpoledne tak trochu ve sportov-
ním duchu. Akce se koná ve 14.00 hodin 
ve sportovní hale a kuželně. Občerstve-
ní a hezké ceny pro děti jsou zajištěny. 
Celá akce je finančně podpořena z do-
tace města Slavičín.

Na všechny se moc těší pracovnice
DDM. Ivana Fojtíková, 

ředitelka DDM Slavičín

Úspěchy šachistů 
V  krajské soutěži naše družstvo

skončilo na pěkném 5. místě. Jako jedi-
ní jsme porazili vítězné družstvo z Va-
lašské Bystřice. 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. TJ Sokol Valašská Bystřice 9 1 1 28 57,5 47

2. TJ Gumárny Zubří 8 1 2 25 51,5 35

3. SK EMKaD Holešov 6 1 4 19 48,5 39

4. ŠK Zlín C 5 3 3 18 46,5 29

5. ŠK DDM Slavičín 5 2 4 17 47,5 30

6. Šachy Hošťálková B 4 3 4 15 44,0 29

7. SK Brumov-Bylnice 4 2 5 14 45,5 27

8. ŠO TJ Sokol Vizovice 4 2 5 14 39,5 21

9. Sokol Ústí 3 4 4 13 41,0 28

10. ŠK Zbrojovka Vsetín C 4 0 7 12 40,0 24

11. ŠO TJ Sokol Lužná 2 2 7 8 37,0 18

12. ŠK Valašské Klobouky 1 1 9 4 29,5 13

Výsledky Krajské soutěže 2016/17: 

Zprávy z domečku pro děti Nejvíc bodů získali Pavel Křek (7,5 
b.), Milan Petráš (7 b.), Milan Janček
a Josef Sviták po 5,5 bodu.

V žákovských krajských turnajích si 
vedl nejlépe Tomáš Hofschneider, kte-
rý ve  střední kategorii vyhrál turnaj
ve Francově Lhotě, a Jan Pfeifer, kte-
rý v nejmladší kategorii obsadil 3. mís-
to na turnaji ve Vsetíně.

Šachový oddíl ještě pořádal v  Or-
lovně jednu část z třídílného Krajského
přeboru družstev starších žáků. Sjelo
se u nás 10 nejlepších družstev ze Zlín-
ského kraje. Naše mladé družstvo ob-
sadilo 7. místo.

Šachový oddíl dospělých i  žáků 
je finančně podpořen z  dotace měs-
ta Slavičína.   

Od října začínají nové soutěže a ješ-
tě do konce roku obě družstva odehra-
jí několik zápasů podle nových rozpisů
sezóny 2017/18.

Josef Sviták, předseda 
Šachového klubu DDM Slavičín 
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Charita Slavičín se opět zapojuje do akce Vánoční balíček
V případě vašeho zájmu prosíme o kontaktování pracovníků Charity Sla-

vičín, kteří vám podají bližší informace a pomohou vám s výběrem konkrét-
ního dítěte z databáze. Balíčky je nutné dodat na Charitu Slavičín do 4. pro-
since 2017. Kontakt:  Charita Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoby: Mgr. Milena Tománková, tel.: 571 112 200, 739 344 107, 
Magda Zůbková, tel.: 571 112 201, 734 435 242.
Všem, kteří se rozhodnout ukrajinské děti obdarovat, předem děkujeme.

ZŠ Slavičín-Vlára

Adaptační pobyty se osvědčily 
Začátek školního roku bývá v naší 

škole každoročně spojen s  víceden-
ními adaptačními pobyty žáků 5. a 6. 
tříd. Letošní nově vytvořené žákov-
ské kolektivy šesťáků vyrazily spolu 
se svými třídními učitelkami, meto-
dičkou prevence i  dalšími vyučující-
mi na Hájenku do Brumova-Bylnice, 
páťáci do Velkých Karlovic.

Adaptační pobyty přinesly žákům 
mnoho zajímavých aktivit. Žáci 6. tříd 
se během nich učili vzájemně komuni-
kovat a zlepšili své dovednosti v ob-
lasti týmové práce. V programu byly 
zakomponovány také prvky z oblasti 
prevence sociálně patologických jevů. 
Diskuse metodičky prevence s  žáky 
o vztazích ve třídě vždy přispívá k lepší 
atmosféře třídních kolektivů.

Navzdory nepř íznivému počasí 
si svůj adaptační pobyt v horském ho-
telu Lúka v Beskydech užili také naši 
páťáci. Výlety na  Soláň, do  Rožno-
va pod Radhoštěm a Velkých Karlo-
vic, mnoho společných her a soutěží, 
na to vše budou žáci 5. tříd rádi vzpo-
mínat.

Oba výjezdy byly výbornou příle-
žitostí, jak hravou a zábavnou formou 
stmelit nové třídní kolektivy. 

Mgr. Jana Pinďáková

Účastnili jsme se projektu „72 hodin“
Nejen starší žáci, ale také ti mlad-

ší, se aktivně zapojují do ekologických 
aktivit. Jednou z nich byla účast našich 
čtvrťáků v projektu „72 hodin“. Jejich 
cílem bylo zhotovit a vhodně umístit 
ptačí budky a krmítka z různých ma-
teriálů v okolí školy. Jednoduché vý-
robky z dřevěných polotovarů zvlád-
li žáci 4. tříd vyrobit sami, se složitěj-
šími jim pomohli starší spolužáci z 8. 
ročníku a také někteří rodiče. Společ-
ná práce přinesla „své plody“. Budky 
a krmítka zavěšené v okolí naší školy 
už čekají na ptačí opeřené návštěvní-
ky.  Mgr. Iva Filáková

Pozvánka na Podzimní školičku
Již třetím rokem se setkají na  I. 

stupni v ZŠ Slavičín-Vlára paní učitel-
ky s budoucími prvňáčky a jejich rodi-
či při tzv. zábavných školičkách. Cyk-
lus čtyř přípravných školiček zahájíme 
první – Podzimní, a to v úterý 28. listo-
padu 2017 se začátkem v 15.00 hodin. 

Paní učitelky rády pomohou před-
školákům s procvičením všeho, co je 
z hlediska školní zralosti a připravenos-
ti na školu potřebné. Těšíme se na vás. 

Mgr. Darja Konečná

Projekty pomáhají žákům i rodičům
Možnost čerpat evropské dotace je

spojena s větší administrativou, přes-
to realizujeme další dva projekty, které 
rozšiřují nabídku školy pro žáky i rodi-
če. Díky tzv. šablonám pracuje ve ško-
le speciální pedagožka, která pomá-
há žákům s  podpůrnými opatřeními. 
Ve školním informačním centru pracu-
je čtenářský klub a druhým rokem zají-
mavý klub zábavné matematiky, logi-
ky a deskových her. Do projektu je za-
hrnuto i  doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem, které může re-
alizovat každý vyučující.  Druhý projekt 
podpořila anketa. Více než dvacet ro-
dičů v anketě projevilo zájem o rozší-
ření činnosti školní družiny do 17.00 
hodin. Toto opatření by mělo přede-
vším pomoci zaměstnaným maminkám 
těch nejmenších školáků. Proto jsme 

do projektu, formou dětského klubu,
zahrnuli nejen rozšíření ranní činnos-
ti družiny, ale i prodloužení odpoled-
ního provozu.  Předpokládáme pokra-
čování nabídky i po skončení tříletého
trvání projektu.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Za poznáním do lázní
V  pátek 22. září 2017 měli žáci 

4.  ročníku jedinečnou možnost se
na chvíli stát znalci lázeňské architek-
tury v Luhačovicích. Pracovnice Muzea
luhačovického Zálesí měly pro ně při-
pravený zajímavý a  zároveň zábavný
program, ve kterém se seznámili ne-
jen s historií nejznámějších budov láz-
ní, ale také se slavnými jmény, jako byli
architekt Dušan Jurkovič nebo hudeb-
ní skladatel Leoš Janáček. Hledali zají-
mavé detaily z výzdoby těchto staveb
a samozřejmě ochutnali některé z lé-
čivých pramenů. Nové poznatky z to-
hoto téměř dvouhodinového putová-
ní po lázních zcela určitě využijí v ho-
dinách vlastivědy.

Mgr. Jitka Pavlůsková



Vzdělávací středisko

střediska:
Po  8.00 – 13.00
Út  8.00 – 13.00
St  8.00 – 13.00
Čt   zavřeno
Pá  8.00 – 13.00

V  tuto dobu je možné využívat
12  PC a Internet zdarma. Denní limit
na návštěvníka je 1 hodina. Za po-
platek je možnost tisku, kopírová-
ní a ukládání dokumentů na média,
vazbu do kroužkové vazby, lamino-
vání dokumentů.

V případě konání kurzů nebo ji-
ných vzdělávacích akcí je možnost vy-
užití PC učebny veřejností omezena.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
 Práce na PC pro pokročilé
20 hodin (700 Kč)
 Internet a komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
 Podvojné účetnictví pro začáteč-
níky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč)
Ruský jazyk pro začátečníky – škol-
ní rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – škol-
ní rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz první pomoci – cena podle
počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 8 účastníků.
Hlaste se na   telefonním č ís le
571 110 425, 739 095 315 nebo pří-
mo v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky...

Tvoříme pomocí různých kreativ-
ních technik. Bližší informace vám
poskytne lektorka, paní Eva Bartošo-
vá, na tel. čísle 777 913 782.
 Každé úterý v  16.00 hodin
v městské knihovně
 Plán aktivit na  listopad: šitý
patchwork

Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje

všem, kteř í  j i  podpoř ili  formou
návštěvy benefičního divadelního
představení „Zítra to roztočíme,
Jaroušku!“. 

Pracovnice NJP

V  uplynulých dvou měsících se 
v našem malém skautském světě udá-
lo hned několik akcí, pojďme se na ně 
podívat.
Skautský den

V  sobotu 30. září 2017 proběhlo 
v zámeckém parku Skautské odpoled-
ne. Vyzkoušet jste si mohli nejen zá-
kladní skautské dovednosti jako roz-
dělávání ohně a vázání uzlů, ale také 
jste se mohli projet na  lanové dráze 
nebo vlézt na věž z pivních bas. Akce 

Ze skautského kotlíku
byla již tradičně zakončena opékáním 
špekáčků. Děkujeme všem, kteří po-
máhali s organizací a také městu Sla-
vičín za finanční podporu.

Týna

Výcvik samuraje
Od  7. do  8. října 2017 se v  okolí

Čertových skal u  Lidečka uskutečni-
la první výprava oddílu Vlčat v  tom-
to školním roce. Nocleh byl zajištěný 
na  skautské chatě. Počasí nám vyšlo 
a užili jsme si krásy barevného podzi-
mu. Věnovali jsme se hlavně poznává-
ní přírody a turistice. I přes mírné kom-
plikace (netekla nám voda) jsme si vý-
let náramně užili a těšíme se na další 
výpravu. Z výpravy jsme pořídili i krát-
ké video, které naleznete na YouTube 
pod názvem Výcvik samuraje – Výpra-
va 2. oddílu Vlčat Střediska A. B. Svoj-
síka Slavičín.

Jonáš 

Drakiáda
V sobotu 7. října 2017 na Slavičín 

zaútočili draci, a to na  louce u Piveč-
kova lesoparku, kde se díky obětavým
skautským maminkám mohla odehrát
skautská Drakiáda. Součástí byly i sou-
těže o největšího nebo nejkrásnějšího
draka, menší účastníci si mohli vyrobit
krásný větrník a jako vždy nesměla chy-
bět i nějaká ta „opékačka“.

Týna

Doufáme, že jste si všechny naše 
akce užili a přijdete se podívat i na další
plánované. Pro bližší informace sleduj-
te náš Facebook:  Junák – český skaut,
středisko A. B. Svojsíka Slavičín.

Canisterapie pro děti
Je tomu již rok, co Rodinné a ma-

teřské centrum Slavičín (RMC) zahá-
jilo provoz Canisterapeutického cen-
tra. Za tu dobu se nám podařilo na-
vázat spolupráci s jednotlivými rodi-
či a dětmi, kteří pravidelně dochází 
na canisterapii do mateřského cent-
ra, ale také za dětmi dojíždíme do za-
řízení. V minulém školním roce jsme 
spolupracovali se ZŠ Slavičín – Hrádek 
na Vlárské dráze, DS Luhačovice, pro-
běhly ukázky v ZŠ Slavičín-Vlára, ZŠ 
Slavičín – Malé Pole, ZŠ a MŠ Rokyt-
nice, DDM Slavičín, Speciální a prak-
tické škole ve  Smolině a  probíhaly 
letní tábory s Bellou a Charlesem.
Co vlastně canisterapie je?

Canisterapie je jednou z  forem 
animoterapie. Využívá pozitivní pů-
sobení psa na  fyzickou, psychickou 
a sociální pohodu dětí i dospělých. 
Pes se stává nejen přítelem, ale i ka-
marádem, motivací k pohybu, k reha-
bilitaci, k učení, ale i komunikaci. Je 
zdrojem nových podnětů, zpestře-
ním života. Motivuje k  rozvoji jem-
né a hrubé motoriky (házením míč-
ku, hlazením, česáním, napodobová-
ním činnosti psa), podněcuje k rozvo-
ji motorických schopností, orientaci 
v prostoru. Přispívá ke snížení osa-
mělosti a  uzavřenosti, podporuje 
spontánnost projevu a  komunikač-
ní dovednosti.  

Každý canisterapeutický tým – pes
a psovod – musí projít náročným výcvi-
kem a zkouškami. Letos v  říjnu složi-
ly zkoušky tři canisterapeutické týmy 
– Daniela Kuncová a fenka Bella, Eva 
Skovajsová a pes Charles, Petra Mojžíš-
ková a pes Bob. Tyto zkoušky se obno-
vují každé dva roky.

V letošním školním roce 2017/2018
začínáme spolupráci s  Charitou Sla-
vičín, Speciální a  praktickou školou 
v Uherském Brodě, Dětským domovem 

Rodinné a mateřské centrum 
Ca ini tsterapiie pr

RR ve Smolině, pokračujeme ve spoluprá-
ci s DS Luhačovice a chystáme ukázky
pro družinu ZŠ Slavičín-Vlára. Caniste-
rapii pro děti finančně podpořilo měs-
to Slavičín. Dále tuto aktivitu v uplynu-
lém školním roce finančně podpořili tito
sponzoři: Nadace SYNOT, Nadace Jana
Pivečky, Chovatelské potřeby MAVEZ,
TVD – Technická výroba, MUDr. Pavla
Dostálková Vyoralová, Lagris, Profipa-
per, SMART EQUITY. Všem patří velké
díky a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Simona Goňová, 
předseda RMC Slavičín
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 8. listopadu 2017 uplyne 10 let od
chvíle, kdy odešla na věčnost paní

Marie ADÁMKOVÁ
y

 z Petrůvky. 
S láskou, úctou a modlitbou vzpomínají 

děti s rodinami.

Děkujeme touto cestou lékařům
a celému zdravotnickému personálu 
slavičínské nemocnice skvělou péči 

o našeho tatínka, 
pana Otakara MALÉŘE z Petrůvky. 

Rodina Maléřova.

Dne 21. listopadu 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana 
Miroslava SKOČOVSKÉHO

ý p
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn Honza s rodinou, maminka a ostatní

příbuzní.

Dne 22. listopadu 2017 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní

Jaroslavy KROUPOVÉ
ý

 ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou 

a úctou vzpomínají manžel, dcery Monika
a Renata s rodinami, sestra s rodinou

a ostatní příbuzní a známí.

Dne 21. listopadu 2017 
vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí

paní Jaroslavy NEJEZCHLEBOVÉ
ý

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují

syn Jaroslav a příbuzní.

Dne 25. října 2017 jsme si připomněli
3. smutné výročí úmrtí pana 

Vladislava PETRÁŠE
ý

 z Nevšové.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka

Jaroslava, synové Milan a Vladislav 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 17. října 2017 uplynulo 25 let
od úmrtí pana Františka MACHÁČKA

p y

a dne 5. listopadu 2017 uplyne 45 let
od úmrtí paní Amálie MACHÁČKOVÉ

p p y

z Petrůvky.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. listopadu 2017 vzpomeneme
1. výročí ode dne úmrtí 

pana Františka NAVRÁTILA
ý

.
Se smutkem a láskou stále vzpomínají

manželka Marie, syn Petr a Pavel a dcera 
Marie s rodinami.

Dne 11. listopadu 2017 vzpomeneme
5. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila paní Margita TOMÁŠKOVÁ
y

a dne 13. prosince 2017 uplyne 15 let od 
úmrtí pana Ing. Karla TOMÁŠKA

p y
. 

S láskou a úctou na oba rodiče
vzpomíná syn Karel s rodinou.

Dne 29. listopadu 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí paní 

Jarmily JORDÁNOVÉ
ýý

 z Hrádku. S láskou 
vzpomínají manžel Zdeněk, dcery Zdeňka
a Martina s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 12. listopadu 2017 vzpomeneme
smutné 19. výročí úmrtí paní Věry KIŠŠOVÉ

p

(Čížové) a současně si připomeneme 
její nedožité 63. narozeniny. Za tichou
vzpomínku děkují dcery Katka a Lenka 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Filip UNZEITIG
Jak těžké je vyjádřit lásku a bolest v několika

slovech. Je to jenom nedávno. Rozdával 
radost, občas zamyšlený nad hloubkou 

světa, hlavně však plný nezkrotné energie. 
Nedostal šanci dotáhnout své cíle do konce, 

přestože byl zvyklý bojovat.
Dne 14. listopadu 2014 se v jeho 15 letech

zastavil čas. Chybíš nám, Fildo!
Přesto díky za každý den s Tebou!

Dne 17. října 2017 jsme si připomněli
11. výročí úmrtí paní Aleny BOROVÉ

p p
 ze 

Slavičína. S láskou, úctou a vděčností stále 
vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami. 

Dne 30. prosince 2017 vzpomeneme 
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila naše dcera a vnučka 
Terezka BRADOVÁ

p
. Nikdy nezapomeneme. 

Rodina Bradova a Borova.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Nikola Boráková – syn Bartoloměj
Oldřich a Pavla Frajtovi – dcera Natálie
Antonín Liška a Radka Vaňková – dcera Va-
nessa
Jan a Lenka Greschnerovi – dcera Kristýna
Jan a Aneta Janečkovi – syn Jan
Jan Pinďák a Ludmila Rajzlová - syn Richard

SŇATKY – ZÁŘÍ
Václav Obadal a Monika Saňáková
Petr Greschner a Petra Chovancová
Michal Ocelík a Adéla Sábová
Zdeněk Matušinec a Hana Janoušková
Radim Doboš a Tereza Vyskočilová
Martin Pavlůsek a Monika Matulíková
Aleš Gabrhel a Monika Brzobohatá

Martin Sladký a Veronika Schmiedlová
Miroslav Gromský a Aneta Mrhálková
Marian Borsiczky a Monika Kosečková

ÚMRTÍ
  6. 9. 2017  Anna Kalíková, 75 let, Šanov
  8. 9. 2017  Josef Hloušek, 67 let, Slavičín
23. 9. 2017  Otakar Maléř, 83 let, Petrůvka
26. 9. 2017  Bohumila Jahnová, 98 let, Brno
29. 9. 2017  Jiřina Bartošová, 71 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření man-
želství, dostavte se, prosím, na matriku Městského
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na základě zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poděkování
„Přátelé z  lásky“, z. s., spolek,

který sdružuje rodiny s handicapo-
vanou osobou, uspořádal 2. 9. 2017
poznávací výlet tentokrát do Kromě-
říže. Nejprve jsme navštívili Květnou
zahradu, kterou tvoří řada staveb,
fontány, kašny, ornamentální záho-
ny, bludiště, tropický skleník, Kolo-
náda a Rotunda. 

Měli jsme možnost poslechnout
si barokní hudbu, která zněla v pro-
storách zahrady.

Poté jsme navštívili Podzámec-
kou zahradu, zde jsme se projeli vláč-
kem, ve kterém nás průvodkyně se-
známila s  historií této zahrady. Je
zde unikátní sbírka stromů a  také
omezený chov exotického ptactva,
primátů a kopytníků. Hnízdí tu i vol-
ně žijící ptactvo.

Zase jsme se něco nového dozvě-
děli a užili si tak pěkný den i s písnič-
kami, které jsme si zazpívali v auto-
buse na zpáteční cestě.

Poznávací výlet jsme mohli usku-

tečnit i díky městu Slavičín, kdy tato
akce byla finančně podpořena měs-
tem Slavičín.

Klub důchodců Bohuslavice nad Vlá-
ří děkuje touto cestou sestrám Marii
Chmelové a Ludmile Mejzlíkové (obě
rozené Šuráňové) za pozvání na dvo-
rek jejich rodného domu na Lázi v Bo-
huslavicích, kde jsme strávili odpoledne
při opékání špekáčků, konzumaci růz-
ných dobrot, zpěvu a v dobré náladě.
Bylo nám u nich velice dobře, zavzpo-
mínali jsme a ještě jednou jim mnoho-
krát děkujeme.

Klub důchodců Bohuslavice nad Vláří



10. listopadu 2017 – 22. prosin-
ce 2017   
Příběh sochy – vzpomínka na socha-
ře Maria Kotrbu. 

Výstava fotodokumetů v  gale-
rii městské knihovny. Lze ji navštívit 
v půjčovní době knihovny. Mimo půj-
čovní dobu lze prohlídku výstavy do-
mluvit na tel. 577 341 481.

Vernisáž: pátek 10. 11. 2017, 18.00 
hodin, galerie městské knihovny.

Pondělí 6. listopadu 2017   
Španělsko – Portugalsko. Vyprávění 
cestovatele Jiřího Máry.

Seznámíte se s  průběhem pestré 
expedice po Pyrenejském poloostro-
vě. Čeká Vás procházka kolem zpívající 
Magické fontány v Barceloně, zastavíte 
se ve Valencii u obřích akvárií, a také 
na býčích zápasech v Madridu. Navští-
víte bílé vesničky v Andalusii i Gibral-
tar proslulý hejny opic.

To vše a mnoho dalších zajímavostí 
a krás Španělska zhlédnete na fotobe-
sedě se známým cestovatelem a auto-
rem  poutavých cestopisů.

Začátek: 18.00 hodin, sál knihov-
ny v 1. podlaží.  Vstup volný. 

Čtvrtek 16. listopadu 2017   
Na  obě uši! Komponovaný pořad 
sestávající z promítnutí filmu Noc 
BezMoci (nová filmová adaptace 
českého románu Ucho) a  s  deba-
tou k filmu.

Filmový program bude po projekci 
doplněn diskuzí a politologickým deba-
továním na téma Strach z totality aneb 
jak si zachovat svobodu. Pořadem pro-
vází Ing. Milan Kostelník, předseda Fil-
mového klubu Vsetín.

Začátek: 18.00 hodin, sál knihov-
ny v 1. podlaží.  Vstup volný. 

Středa 22. listopadu 2017    
Posezení se slámou. Beseda s panem 
Františkem Zuskou, významným tvůr-
cem slaměných ozdob a znalcem mo-
ravského folkloru, spojená s ukázka-
mi pletení ze slámy.

V  průběhu besedy je možné se 
přiučit základům tohoto umění a od-
nést si s sebou vlastnoručně vyrobe-
nou dekoraci.

Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný. 
O umělci…

Pan František Zuska, rodák ze slo-
váckého Kobylí, patří mezi významné 
osobnosti folkloru jihovýchodní Mora-
vy. Jeho aktivity v národopisné oblasti 
jsou nesčetné. Dlouhá léta byl vedou-
cím zlínského souboru Vonica a dětské-
ho folklorního souboru Vonička, půso-
bil také jako předseda poradního sbo-
ru pro Slovácko při Ústavu lidové kul-
tury ve Strážnici, zastával post v pro-
gramové komisi Strážnických slavnos-
tí. Je spoluzakladatelem a stále aktiv-
ním členem vedení zlínského pěvecké-
ho sboru Mužáci.

V  rámci tradičního rukodělného 
zpracování přírodních materiálů se již 
dlouhodobě věnuje tvorbě ozdob a de-
korativních předmětů ze slámy, pořá-
dá kurzy pro zájemce a samostatné vý-
stavy s  touto tematikou. V  letošním 
roce 2017 získal ocenění Nositel tra-
dic lidových řemesel od Ministerstva 
kultury ČR.

Čtvrtek 30. listopadu 2017   
O islámu, právu a o všem, co nás trá-
pí. Přednáška Kláry Samkové, české 
advokátky, obhájkyně lidských práv 
a občanské aktivistky. 

Na   besedě  získáte informace 
o  vztahu islámského a  neislámského 

právního řádu, jejich východiscích a dů-
sledcích, o migraci aj. Bude následo-
vat diskuze a autogramiáda knih Klá-
ry Samkové.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna.
Vstup volný. 

Akce pro děti:
Čtvrtek 2. listopadu 2017   
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Soutěže, úkoly, literární hádanky,
tvořivé aktivity v  podání skřítka Ne-
zbedníčka – to vše čeká předškoláčky
s rodiči na zábavném literárním odpo-
ledni v knihovně. Skřítek neopomene
také představit další knížku ze své kni-
hovničky s názvem Příhody kocourka Fi-
lemona aneb Podzim kočičíma očima.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny.

Středa 15. listopadu 2017   
Setkání s tajemnem – XI. ročník

Milé děti, zveme vás k návštěvě tra-
diční strašidelné show, kde bude po-
staráno jak o napínavé okamžiky, tak
i o spoustu legrace a zábavy.  

Čeká vás návštěva mnoha tajupl-
ných zákoutí v knihovně, plné přízra-
ků, duchů a  dalších bytostí – hrdinů
z knižních i filmových hororových pří-
běhů. Součástí bohatého programu je
módní přehlídka strašidelných masek,
tajemná třináctá komnata s překvape-
ním, výklad budoucnosti v astroporad-
ně, čarodějnické vyučování, probouze-
ní duchů v knihovnickém sklepení. Ne-
budou chybět herní a soutěžní aktivity
a drobné odměny za plnění úkolů.  Za-
jištěno 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.

Startuje druhý ročník Kampaně
za dárcovství kostní dřeně!

Město Slavičín ve spolupráci s Na-
dací pro transplantace kostní dřeně
a  s Městskou knihovnou Slavičín Vás
zve k zapojení se do druhého ročníku
kampaně Zapište se někomu do života
aneb daruj kostní dřeň! 

Pro nezasvěcené, jde o  tzv. vstup
do registru dárců kostní dřeně. Do kam-
paně se už v loňském roce velmi vstřícně
zapojili někteří slavičínští občané a také
studenti i pedagogové SOŠ a Gymnázia
J. Pivečky Slavičín, kteří jsou rozhod-
nuti ve spolupráci pokračovat i letos. 

Jako zářný příklad již přímého dár-
ce kostní dřeně lze uvést 28letého On-

dřeje Šuráně, slavičínského rodáka a zá-
chranáře na Oddělení urgentního pří-
jmu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlí-
ně. Tento mladý muž se darováním své
kostní dřeně v roce 2017 nezapomenu-
telně zapsal do života neznámému pří-
jemci, kterému tímto vzácným počinem
dal šanci k novému životnímu restartu.
Rozhovor s ním na téma dárcovství kost-
ní dřeně jste si mohli přečíst v letošním
červencovém zpravodaji.

O  tom, jak se tedy stát registro-
vaným členem Vás formou individu-
ální konzultace informuje paní Zden-
ka Wasserbauerová, zástupkyně Na-
dace pro transplantace kostní dřeně.
Seznámí Vás s podrobnostmi, jak mů-
žete pomoci jako dobrovolní dárci dře-
ně, dobrovolní spolupracovníci nada-
ce, jaké jsou podmínky vstupu do Čes-
kého národního  registru dárců dře-
ně, případně jak probíhá odběr krev-
ního vzorku aj.

Po  absolvování zmíněné konzul-
tace pak již můžete začít se vstupem
do registru dárců aktivně – což spočí-
vá v dobrovolném darování krevního
vzorku v odběrové místnosti v budo-
vě Městské knihovny Slavičín. Samot-
ný odběr provede profesionální zdra-
votní sestra.

Konzultace i   odběry proběh-
nou ve  čtvrtek 21. listopadu 2017
v době od 13.30 do 19.00 hodin v bu-
dově Městské knihovny Slavičín. Po-
drobnější informace získáte na  tel.
577 341 481, e-mail: knihovna@mes-
to-slavicin.cz  nebo na http://nada-
ce.kostnidren.cz/, www.kostnidren.
cz, www.darujzivot.cz.

Věříme, že tuto akci v hojném po-
čtu podpoříte a stanete se tak nosite-
li naděje pro pacienty s vážnými cho-
robami krvetvorby!

Mgr. Gabriela Klabačková

Městská knihovna v listopadu

Poděkování
Diaklub Slavičín i v roce 2017 vy-

konával svou pravidelnou činnost. 
Každých 14 dní se pravidelně schá-
zel v budově městské knihovny, po-
řádal zájezdy, organizoval cvičení se-
niorů, účastnil se různých odborných 
i populárních přednášek a participo-
val na akcích města Slavičín. Za skvě-
lé zázemí a zajímavé akce děkujeme 
pracovnicím Městské knihovny Slavi-
čín. Za pomoc při organizování zájez-
dů i další podporu děkujeme pracov-
nicím Městského infocentra Slavičín 
a Nadace Jana Pivečky.

Celoroční činnost Diaklubu je fi-
nančně podpořena městem Slavičín.

Božena Filáková,
předsedkyně spolku



V neděli 24. září 2017 slavičínské
dorostenky vyjely na svůj letošní prv-
ní mistrovský dvojzápas, který je čekal
ve sportovní hale Maloměřice v Brně
proti týmům TJ Znojmo Laufen CZ
a proti domácím florbalistkám ze Žide-
nic. V zápase se Znojmem slavičínská
děvčata těsně vedla, bohužel i  přes
množství krásných akcí a brankových
příležitostí se nedokázala prosadit
a konečný výsledek zápasu tedy byl 3:3.

Druhý zápas se superligovým tý-
mem domácích děvčat ze Židenic zača-
ly Slavičanky slibně díky brance Kláry
Machů, bohužel poté už se na ně nale-
pila střelecká smůla z prvního zápasu,
která nakonec vyústila v prohru 4:2.

Nyní čeká dorostenky turnaj ve Zlí-
ně, kde odehrají zápas proti Pozořicím
a domácímu týmu Lions Zlín. Další tur-

Slavičínský florbal
naj odehrají na domácí půdě v neděli 
12. listopadu 2017 proti Znojmu a Bul-
dočkám z Brna. 

Přijďte podpořit naše dorostenky
a vytvořit jim parádní kulisu na oba 
dva zápasy. Počítáme s Vaší podpo-
rou v hledišti.

Štěpán Thurzo a Martin Drgoň Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhod-
né pro skupiny i jednotlivce, informa-
ce na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny, infor-
mace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček  www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v listopadu 2017:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Me-
ziříčí C, sobota 11. 11. 2017, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Sokol Macho-
vá B, sobota 18. 11. 2017, 16.00 hod.

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – SC Bylnice B,
sobota 4. 11. 2017, 16.00 hod.

Kuželkářský klub
Slavičín

Pochod slováckými
vinohrady

Klub žen Nevšová v letošním roce
poprvé zorganizoval autobusový zá-
jezd na pochod slováckými vinohrady.
Někteří účastníci začínali svou cestu
v Hodoníně a jiní v Dolních Bojanovi-
cích. Počasí nám přálo a ukázalo se
i sluníčko. Procházka to byla vskut-
ku překrásná. A ta nálada, která nás 
po naší cestě mezi vinnými sklípky,
stánky s burčákem a různými sladký-
mi i slanými pochoutkami provázela,
je nezapomenutelná. Děkujeme všem
účastníkům za příjemně strávený den
a těšíme se opět příští rok. 

Mgr. Simona Goňová,
Klub žen Nevšová

Rehabilitační
cvičení pro seniory

Rodinné a mateřské centrum Slavi-
čín (RMC) zorganizovalo od ledna do říj-
na 2017 rehabilitační cvičení pro senio-
ry na Petrůvce pod vedením fyziotera-
peutky Lenky Procházkové. Všichni, kte-
ří chtěli udělat něco pro své zdraví, se 
pravidelně scházeli každý čtvrtek. Pro-
táhli si tělo a taky se pořádně zasmáli.

Tuto akci finančně podpořil Sociál-
ní fond Zlínského kraje.

Mgr. Simona Goňová, 
předseda RMC Slavičín

Prosíme občany, aby železný šrot 
a elektrošrot nachystali v ranních hodi-
nách před svá obydlí (z důvodu krádeží 
přes noc), kde si hasiči šrot a elektro-
šrot naloží. Je možné i odvoz ze skle-
pů, zahrad a podobně – po předchozí 
domluvě na tel. čísle 775 987 805. Akce 
se koná za každého počasí.

Děkujeme za   podporu občanů 

Sběr železného šrotu a elektrošrotu 
ve Slavičíně a Hrádku 
pořádá sbor dobrovolných hasičů ve Slavičíně v sobotu 11. listopadu 2017 od 9.00 hodin

při této akci, výtěžek bude věnován
na podporu mladých hasičů.

Pozn.: Elektrošrot – vysavače, prač-
ky, lednice, sporáky,  tv, pc monitory,
dvd, videa, fény, kuch. roboty, mixé-
ry,  atd. ale pouze kompletní – musí
obsahovat všechny hlavní části – mo-
tory atd. Sbírat budeme taky akumu-
látory z vozidel.

Klub důchodců 
Dne 24. října 2017 navštívil Klub

důchodců ze Slavičína jako každoroč-
ně naše spoluobčany, kteří žijí v Do-
mově pro seniory v Loučce. Osmnác-
ti tamním obyvatelům jsme rádi pře-
dali dárečky. Vzájemná setkávání
nám zpříjemňuje i finanční podpo-
ra města Slavičín, jemuž za příspě-
vek děkujeme.

Při této příležitosti chceme oslo-
vit i další seniory z našeho města. Po-
kud mají zájem o členství v našem
klubu, ať přijdou mezi nás – rádi je
přijmeme, a to jak ženy, tak i muže.
Kontakt na  nás získáte v městské
knihovně.

Za Klub důchodců 
Božena Mačková

Charita Slavičín pořádá v sobotu
11. listopadu 2017 

zájezd na termální
koupaliště

Dunajská Streda.
Odjezd v 6.00 hodin ze zastávky
Radnice, cena 300 Kč. Zájemci se

mohou přihlásit na tel. 731 621 122 
nebo osobně na penzionu 

č. 235 v Hrádku.

U příležitosti stého výročí vzniku 
Československé republiky připravuje 
Klub přátel historie Slavičínska vydání 
sborníku Legionáři slavičínské farnosti. 

Obracíme se na  čtenáře Slavičín-
ského zpravodaje s prosbou o zapůj-
čení fotografií svých předků – rodá-
ků, ale   i  pozdějších občanů, žijících 
v naší farnosti. Kdo z Vás vlastní foto-
grafii svého předka, který v době prv-
ní světové války bojoval v českosloven-

Hledáme potomky legionářů
ských legiích v Rusku, Srbsku, Itálii či
Francii, navštivte prosím s  tímto do-
kumentem Městské infocentrum Sla-
vičín. Jeho pracovnice Vám fotografii
na počkání oskenují a hned zase do Va-
šich rukou vrátí.

Předem děkujeme potomkům čes-
koslovenských legionářů ze spoluprá-
ci. Doporučujeme, ať se také zapojí
do  celorepublikové evidence potom-
ků. Více se zájemci dovědí na interne-
tových stránkách www.krevlegionare.
cz, které zřídila Československá obec
legionářská.

Ladislav Slámečka, 
Klub přátel historie Slavičínska

Foto: Štěpán Thurzo



Tibetem na kolech (netradiční expedice)

Jak se člověk dopracuje k takovéto
akci? Přinejmenším je nutná vůle, dob-
rá fyzická kondice a úplně nejdůleži-
tější je potkat ve správný čas správné
lidi. A tak jsme jednoho dne byli čtyři
na expedici na horských kolech přes
Himálaj z Lhasy ke hranicím Nepálu.

Nevšední pouť ve výšce převážně
nad 4 000 metrů nad mořem přes šest
horských průsmyků přesahujících nad-
mořskou výšku 5 000 metrů (nejvyš-
ší Lhapka La 5 250 m n. m.) vedla úze-
mím, které nebere konce. Je zdobeno
horskými štíty i zlatými střechami bud-
dhistických klášterů, ale také drsnou
krajinou, tolik odlišnou od té, na kte-
rou jsme zvyklí.

Abychom se aklimatizovali na nad-
mořskou výšku, zvolili jsme dvouden-
ní více než 4 000 kilometrů dlouhou
cestu vlakem z Pekingu do Lhasy nej-
výše položenou železnicí světa, stou-
pající až do výšky 5 072 m nad mořem.
Zde jsme plně pocítili, proč se Tibetu
říká střecha světa, a proto další tři dny

ve Lhase přišly vhod. Duchovní průpra-
vou před jízdou na kole nám byly ná-
vštěvy paláce Potala, kláštera Ganden 
a starobylého kláštera Jokhang s jeho 
dvoukilometrovým modlitebním okru-
hem po ulici Barkhor, kterou jsme ně-
kolikrát absolvovali mezi zbožnými 
poutníky. Jejich hluboká víra a mod-
litby, zdůrazněné po pár krocích opa-
kovaným padáním na zem, nám brala 
již tak chybějícího dechu a vzbuzova-
la v nás hluboký respekt k fenoménu 
tak opravdovému a stěží v plné míře 
pochopitelnému.

První zkouškou našich fyzických sil 
bylo překonání sedla Gamba La v nad-
mořské výšce 4 800 metrů, na které 
jsme šlapali dlouhých 24 kilometrů 
z „nížiny“ ve výšce 3 650 metrů nad 
mořem. Na útrapy provázené nedo-
statkem kyslíku jsme zapomněli při 
sjezdu k  posvátnému slanému jeze-
ru Yamdrok s tyrkysovou barvou, při-
pomínající Plitvice – s tím rozdílem, že 
rozměry tohoto klenotu jsou úměrné 

rozměrům Tibetu.
Následovaly další stovky kilome-

trů, celkem téměř tisíc, po  silnicích 
vinoucích se nespočetnými serpen-
tinami do  vysokých sedel i  zákruta-
mi podél řek v údolích až k průsmyku 
Thang La, který je branou do Nepá-
lu, kam se příkře klesá z výšky 5 100 
metrů až do 1 750 metrů nad mořem. 
Na cestu do Nepálu jsme ovšem muse-
li zapomenout vzhledem k překážkám 
na hranicích, které, na rozdíl od hor-
ských sedel, nebylo možno překonat. 
Dlužno dodat, že jsme nešlapali jenom 
nahoru, ale užili si i překrásných sjez-
dů a pocitu volnosti ptáků při pohle-
du z výšky na bělostné štíty Himálaje. 
Tomu ze sedla Pang La (5 185 m n. m.) 
do vesničky Tashi Dzom, dlouhému 27 
kilometrů se 109 zatáčkami po krás-
né asfaltové cestě, se nemůže rov-
nat žádná z proslulých alpských silnic.

V   rozsáhlých údolích, tvořících
často jedno velké řečiště, kde nebyly 
žádné stromy, ani šťavnatá zeleň, jen 
písek a kamení, Tibeťané tvrdé přírodě 
vyrvali malá políčka, na kterých pěs-
tují výhradně ječmen. Právě bylo ob-

dobí žní, a tak jsme byli svědky primi-
tivní sklizně srpy občas nahrazenými
motorovými kosami a  stavění paná-
ků ze snopů jako za časů našich dědů.

Po  vystoupání do  Base Campu 
pod Mount Everestem jsme čekali
na zázrak, který se naplnil po přespá-
ní ve  zvláštních stanech, neboť Qo-
molangma – Matka světa, jak Mount
Everest nazývají sami Tibeťané, nám
za vynaloženou námahu ukázala pří-
větivou tvář a my ji spatřili v její ma-
jestátní velikosti, abychom jako děti
propadli radosti a nadšení a dali zapo-
menout probdělým nocím, zdravotním
a fyzickým útrapám, které jsme chápa-
li jako nutnou daň za možnost se uklo-
nit symbolu matky přírody. Při pohle-
du na ni jsme si uvědomili, kde je naše
místo a kde je místo bohů.

Sociální úroveň života Tibeťanů 
na venkově, jak jsme ji poznali, je vskut-
ku mizerná. I proto jsme se museli ně-
kolikrát spokojit s ubytováním na hra-
nici únosnosti i pro otrlé, o hygieně
je lépe se nezmiňovat.  A tak byla ob-
čas vykoupením lázeň v horské řece.

Toto hluboce kontrastuje s  du-
chovní silou Tibeťanů, se kterou jsme
se setkali nejen ve Lhase, ale i při ná-

Jezero Yamdrok

Sjezd ze sedla Pang La



vštěvách klášterů na  cestě, přičemž
upřímně řečeno, tito chudí lidé a jejich
duchovní projev nás daleko více pře-
svědčil o hloubce jejich pokory než du-
chovní obřady mnichů, byť zachování
víry memorováním odkazu předků je
fenoménem zcela jedinečným.

Jen pro úplnost – kola jsme si vez-
li z domoviny a měli jsme velké potíže
je přepravit vlakem. Překonali jsme je

Dovolil bych si přestavit náš po-
bočný spolek Slavičín MRS Brno, který 
v regionu Újezdu, Valašských Klobouk, 
Brumova-Bylnice, Štítné nad Vláří, Sla-
vičína, Petrůvky, Vlachovic hospodaří 
na základě dekretů vydaných minister-
stvem zemědělství na tocích a nádr-
žích. Patříme k největším spolkům re-
gionu. Spolek však není spojen s kon-
krétním městem nebo obcí, nevlast-
níme žádnou nemovitost, která by se 
s naším spolkem identifikovala. Snad 
i proto nejsme příliš „vidět“. Členění 
členské základny spolku v regionu: Va-
lašské Klobouky – 147 členů, Brumo-
v-Bylnice – 207 členů, Štítná nad Vlá-
ří – 59 členů, Slavičín – 209 členů, Vla-
chovice – 54 členů, Újezd – 25 členů, 
ostatní – 51 členů.
Hospodaření na svěřených revírech má 
přesně stanovená pravidla:
staráme se o běžnou údržbu, o čis-
totu svěřených toků a nádrží 
zajišťujeme opravy technickohos-
podářských zařízení rybníků (hráz, 
bezpečnostní přepad, výpusť)
udržujeme a opravujeme splávko-
vání pstruhových potoků  
zajišťujeme výkon rybářského prá-
va na svěřených revírech
vyhodnocujeme kvalitu vod v to-
cích, řešíme havárie, uplatňujeme ná-
hrady za škody na rybí obsádce
spolupracujeme s  Českou akade-
mií věd na  ichtyologickém průzku-
mu Vláry
monitorujeme výskyt predátorů
podle zarybňovacího plánu reví-
rů realizujeme výsadbu ryb do  svě-
řených revírů
zajišťujeme odchov kapra na chov-
ných rybníčcích 
zajišťujeme odchov pstruha po-
točního ( ještě před 10 lety měl od-
chov pstruha pro spolek nezanedba-
telný ekonomický přínos včetně od-
lovu generačních kusů)
veškerá naše činnost je ve  pro-
spěch CHKO BK
při Domech dětí a mládeže ve Va-

vytváří začarovaný kruh. Spolek musí 
udržet zarybnění alespoň na stávající 
úrovni a musíme doufat, že se ostatní 
negativní vlivy upraví.

S pozdravem Petrův zdar
Ing. Zdeněk Juřík, 

předseda pobočného spolku Slavičín

Rybářské závody na rybníku Slavík
Ve  čtvrtek dne 28. září 2017 se

uskutečnily pod hlavičkou Morav-
ského rybářského svazu, pobočného 
spolku Slavičín dětské rybářské závo-
dy a v sobotu 30. září 2017 rybářské 
závody dospělých. Účastníky závo-
dů přivítalo slunečné počasí a změny 
v organizaci závodů, hodnocení úlov-
ků a oceňování vítězů, které pro tento 
rok připravil výbor pobočného spol-
ku. Ryby závodící rybáře úplně neig-
norovaly, děti organizátory odměnily 
sluníčky v očích a na své si přišli i skal-
ní fandové našeho spolku. Tradičně 
jsme pro ně připravili rybí speciality.

Dětské závody proběhly pod hla-
vičkou města Valašské Klobouky a zá-
vody dospělých pod hlavičkou měs-
ta Slavičín. 

Výbor pobočného spolku si do-
voluje poděkovat všem, kteří přispě-
li svým darem nebo příspěvkem k or-
ganizaci tradičních rybářských závo-
dů. Jejich vstřícný přístup je pro nás
o to cennější v době, kdy řešíme úby-
tek pstruha potočního v revírech Vlá-
ra a Kloboučka, vlivem vysychání toků
a vlivem zvýšení počtu predátorů.

Výsledky dětských závodů: 1. Eliš-
ka Poláchová – kapr 53 cm, 2. Lukáš
Fojtík – kapr 52 cm, 3. Vít Kašša – kapr
51,5 cm. Výsledky závodů dospělých:
1. Josef Malaník – 12,84 kg, 2. Arnošt
Gorecký – 9,35 kg, 3. Stanislav Pleva
– 7,9 kg. Nejtěžší kaprovitá ryba: To-
máš Strnad – kapr 3,5 kg. Nejtěžší dra-
vá ryba: Josef Malaník – štika 1,4 kg.

Ing. Zdeněk Juřík, 
předseda rybářského spolku

jen díky dlouhým vyjednáváním a s vy-
užitím znatelné míry konsternace čín-
ských železničářů, kteří se s takový-
mi „blázny na kolech“ ještě nesetkali.
A tak nakonec našli způsob, jak nám
i přes velmi přísné předpisy vyhovět.
Po cestě vlakem jsme byli fascinová-
ni technickou expanzí Číňanů, kteří
v terénu ze spraše i permafrostu sta-
ví nové a velice kvalitní silnice, dálni-

lašských Kloboukách, Brumově-Byl-
nici, Štítné a Slavičíně organizujeme
kroužky mladých rybářů, organizuje-
me vánoční soutěž v rybolovné tech-
nice a závody dětí a mládeže
organizujeme školení a  zkoušky
pro nové členy našeho spolku.

Práce našeho spolku je realizová-
na malými brigádními skupinami. Kaž-
dá brigádní skupina je vedena aktivis-
tou a má svěřený potok, část vodního
toku, vodní nádrž. Hospodářský odbor
stanovuje pro každou brigádní skupi-
nu úkoly a splnění těchto úkolů je pod-
míněno vydání povolenky na příští rok.

Náklady na hospodaření kryje spo-
lek výhradně z příspěvků členů spolku:
členské příspěvky člena pobočné-
ho spolku 550 Kč
povolenka mimopstruhová 950 Kč
povolenka pstruhová 1 000 Kč
brigádnická povinnost členů

Ostatní příjmy tvoří drobné spon-
zorské dary cen na  rybářské závody
a dětské soutěže.

Spolek hospodaří s hrubým obra-
tem cca 800 tis. Kč, z toho je zaryb-
ňovací povinnost ze zákona cca 400
tis. Kč. Ostatní náklady tvoří nákla-
dy na  rybochovná zařízení, údržbu,
opravy a pronájem vodních nádrží, vý-
kon rybářského práva, ochrana a čis-
tota vod, administrativní činnost (vý-
dej povolenek, náklady schůze, akti-
vů, školení hospodářů, rybářské strá-
že ad.), spolková činnost ve prospěch
občanů, dětí a náklady spojené s or-
ganizací rybářských závodů.

V posledních letech se potýká spo-
lek se schodkovým hospodařením vy-
volaným vysycháním chovných pstru-
hových potoků, snížením odchovu
vlastní násady pstruha, zvýšením ná-
kladů na pořízení násady pstruha, ne-
dostatečným průtokem vody v  lov-
ných potocích, výskytem predátorů,
snížením výskytu ryb v pstruhových
potocích, a tím i snížení přirozené re-
produkce. Toto vše, společně se sní-
žením tržeb za pstruhové povolenky

S nadsázkou nám říkají tiší blázni

ce, železnice, a to i vysokorychlostní. 
Celé území Tibetu je navíc zcela nově 
elektrifikováno.

A ještě trochu politiky. Čínský vliv
na život Tibeťanů je drtivý, nezadrži-
telný a kromě demonstrace moci, vo-
jenské síly a ideologické masáže, kde 
na každém i tom nejskromnějším tibet-
ském příbytku musí povinně vlát čín-
ská vlajka a kde jsou vyvěšena na zdích 

hesla, jimž jsme naštěstí nerozuměli,
je zřejmé, že ve  společnosti, kde se
kdysi zastavil čas na úrovni feudalis-
mu, přináší technický pokrok okupují-
cích Číňanů i zlepšení životní a sociál-
ní úrovně Tibeťanů, jakkoliv si budou
muset zachování svého světa a  du-
chovních hodnot vybojovat. Nicmé-
ně jaké záruky existují v našem světě?

Petr Unzeitig
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Městské infocentrum Slavičín Vás
zve na výstavu fotografií

Kouzlo 
slunečního

svitu
Pavla Gottfrieda z Petrůvky

Výstavu můžete navštívit po celý lis-
topad 2017 ve všední dny od 9.00
do 16.00 hodin v Městském info-
centru Slavičín, Mladotické nábře-
ží 849, Slavičín (tel. 577 342 251),
vstup je volný.

Program: 
 návštěva benediktinského 
kláštera Pannonhalma (20   km 
od   Győru) – jedna z   nejstarších 
historických památek v  Maďarsku, 
založená přibližně v  roce 996, zap-
saná do seznamu světového dědictví
UNESCO
 prohlídka Győru (v počtu památek 
druhé nejbohatší město Maďarska, 
za rekonstrukci barokního centra zís-
kalo cenu od evropských památkářů)
možnost navštívit zážitkové ter-

mální koupaliště Rába-Quelle (nutné
přihlásit předem)
návštěva adventních trhů v  centru
města (možnost ochutnat místní speci-
alitu – závin z listového těsta s různými
náplněmi nebo tradiční klobásy, koření
a pálenku)
Cena: 700 Kč
v  ceně je zahrnuta doprava auto-
busem, dálniční poplatky, parkovné,
pojištění, služby průvodce
v   ceně  není zahrnuto vstupné
do  kláštera (2  500 HUF) a  vstupné

Městské infocentrum Slavičín pořádá zájezd 
na adventní trhy v Győru (Maďarsko)
neděle 3. prosince 2017  Odjezd: 6.00 hodin  Příjezd: 22.00 hodin

do termálního koupaliště (2 500 HUF)
Hlásit  se můžete na   tel .  č ís le
577  342  251 nebo 737  751  874 či
osobně  v   Městském infocentru
Slavičín (Mladotické nábřeží 849,
Slavičín), kde Vám rovněž poskytneme
bližší informace o chystaném zájezdu.

Číslo
voleb.
strany

Název volební strany

Volební okrsky
CELKEM

č. 1
ZUŠ

č. 2
Radnice

č. 3
ZŠ Vlára

č. 4
DDM

č. 5
ZŠ

M. Pole

č. 6
Hrádek

č. 7
Divnice

č. 8
Nevšová

21 ANO 2011 170 175 130 157 133 132 55 83 1 035
24 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 67 67 23 45 40 56 18 40 356
29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 36 58 44 56 40 38 21 24 317
4 Česká strana sociálně demokratická 31 59 43 39 53 41 13 23 302
1 Občanská demokratická strana 80 56 36 20 33 22 11 9 267

15 Česká pirátská strana 53 50 35 23 44 28 12 17 262
8 Komunistická strana Čech a Moravy 30 47 39 36 50 34 16 9 261
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26 31 29 14 29 19 5 6 159

20 TOP 09 16 20 7 5 6 9 3 2 68
12 Strana svobodných občanů 9 11 7 8 5 6 2 2 50
26 REALISTÉ 8 6 6 7 4 7 4 1 43
9 Strana zelených 9 5 6 5 6 4 0 5 40

10 ROZUMNÍ-stop migraci a diktátu EU 2 4 6 0 1 3 0 1 17
30 Strana Práv Občanů 4 5 1 2 0 2 0 0 14
2 Řád národa – Vlastenecká unie 2 2 0 2 5 0 0 0 11

23 SPR – Republikánská strana Československa M. Sládka 0 2 1 0 1 2 0 0 6
13 Blok proti islamizaci – Obrana domova 0 1 1 1 0 0 0 0 3
19 Referendum o Evropské unii 1 0 1 1 0 0 0 0 3
22 Dobrá volba 2016 1 0 2 0 0 0 0 0 3
27 SPORTOVCI 0 1 0 0 1 0 1 0 3
28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 0 0 1 1 1 0 0 0 3
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0 1 0 0 0 0 0 2
6 Radostné Česko 1 1 0 0 0 0 0 0 2

14 Občanská demokratická aliance 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Voliči v seznamu 876 1 058 675 669 789 676 248 405 5 396
Vydané obálky 553 605 419 424 461 406 162 223 3 253
Odevzdané obálky 551 605 419 424 460 406 162 223 3 250
Platné hlasy 547 601 419 423 452 403 161 222 3 228
Volební účast v % 63,13 57,18 62,07 63,38 58,43 60,06 65,32 55,06 60,29

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Slavičíně

Srdečně vás zveme na

Rozsvícení
vánočního stromu 

v Nevšové
sobota 2. prosince 2017

v 16.00 hodin

vystoupení dětí
 mikulášská nadílka
tradiční „svařák“
ohňostroj

Tato akce byla finančně
podpořena městem Slavičín.

Zdroj: ČSÚ / Podrobné výsledky na http://www.volby.cz
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Firma FERROMET, a. s., (divize
HESCO) Uherský Brod nabízí veš-
kerý hutní materiál
Jackle
Trubky
Plechy (černé i pozinkované)
Pásoviny
Veškerý stavební materiál (roxo-
ry, ocele I, U, IPE, HEB, HEA)
Dělení a doprava
Tel.: 602 749 045, 
e-mail: uherskybrod@hesco.cz

Restaurace Záložna Vás zve na

Husí hody
7. – 9. listopadu 2017

Rezervace na tel.: 604 287 414.

Přijmeme brigádnici 
do obsluhy přes obědy po – pá.

Kontakt: 604 287 414.

Restaurace zámek Slavičín
vás srdečně zve na tradiční 

Svatomartinské
hody 

v sobotu 11. listopadu 2017. 

Hledám vyučeného 
automechanika s ŽL. Spěchá. 

Kontakt: tel.: 777 201 493.

Hledáme kolegu na pozici

VEDOUCÍ VÝROBY – 
ELEKTROTECHNIK 

Naše firma siliXcon, s. r. o., se zabý-
vá vývojem a výrobou řídicích jedno-
tek pro elektromotory. Náplň práce:
elektronika, vedení zakázek, vede-
ní výroby, odborná komunikace se
zákazníky. Požadujeme: entuzias-
mus v oboru, AJ výhodou, kontakt:
plasek@silixcon.com, 
tel.: 603 152 396.

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 fotoalb  fotovideo

mnoho dalších služeb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin

Adresa: Nábřeží T. G. Masaryka 141, Bojkovice, Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photography Video Maker

RCK, a. s., Slavičín, Divnice 179
nabízí pronájem kanceláří vhod-
ných k podnikání, virtuální sídla, 

konferenční sál se zázemím.
Kontakt tel.: 6047 169 454.

Do našeho kolektivu přijmeme pracovníky na tuto pozici:  

Pracovník obchodního oddělení – Back office
Požadujeme: 
SŠ vzdělání
výborné komunikační a organizační schopnosti
znalost NJ slovem i písmem, další jazyk (AJ) výhodou
samostatnost, pečlivost, logické uvažování
znalost práce na PC (zejména aplikace řady MS-Office)
ochotu a chuť se neustále vzdělávat
profesionální přístup, samostatnost a spolehlivost
řidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň:
administrativní činnost v oddělení obchodu
tvorba a zpracování objednávek
sledování plnění objednávek, spolupráce s výrobními středisky   
vytváření podkladů pro fakturaci, dodacích listů, případně faktur a cel-
ních dokladů

Nabízíme:
Možnost dalšího vzdělávání
13. plat dle výsledku hospodaření firmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
Osobní konta ze sociálního fondu 
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního fondu
Vlastní rekreační zařízení 

Nástup po dohodě.
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. 

TVD – Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203

25. 11. 2017 od 20.00 hod.
v kulturním domě v Nevšové
k  tanci a  poslechu hraje cimbálová
skupina Komenka

o  zábavu se postará lidový vypravěč 
Václav Hučík z Blatničky

bohatá tombola, pasování nových
občanů Nevšové

odzemkový tanec Matěj Medvěd

Vstupné 70 Kč 

Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou členové SDH Nevšová

PGI MORAVA, s. r. o.
Do naší provozovny kovovýroby
v areálu TVD v Rokytnici přijmeme zaměstnance na tuto pozici:   
CNC FRÉZAŘ – OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ    
Vzdělání: SO  se zaměřením strojírenství (znalost řídicího systému Hei-
denhain výhodou)
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace   
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota učit
se novým věcem

Nabízíme:
 Práci s nejmodernějšími technologiemi ve stabilní firmě 
 Možnost seberealizace a profesního rozvoje, zvyšování profesní kvali-
fikace v rámci firemního i externího vzdělávání
 Zajímavé finanční ohodnocení, další zaměstnanecké benefity (dotova-
né stravování, sociální fond, rekreace, rehabilitace, jazykové kurzy, bezú-
ročné půjčky, příspěvky na penzijní připojištění apod.)

Kontaktní osoba: Marek Kudelka, tel. 577 051 709, mob. 727 917 172, 
e-mail: marek.kudelka@pgimorava.cz
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Obsluha 
ohraňovacího lisu
Požadavky:
 manuální zručnost
 vhodné pro absolven-
ty SOU strojírenského za-
měření
 ochota pracovat 
ve dvousměnném provozu

Svářeč CO2
Požadavky:
 platný svářečský průkaz
MIG, MAG
 znalost čtení výkresové
dokumentace 
 uvítáme znalost svařo-
vání TIG, případně zaučí-
me 
 ochota pracovat 
ve dvousměnném provozu

Mechanik – brusič
Požadavky:
 manuální zručnost
 samostatnost 

 vyučen v oboru výho-
dou
 ochota pracovat 
ve dvousměnném provozu

Nabízíme:
 zajímavé mzdové ohod-
nocení
 kariérový růst a zvyšo-
vání Vaší kvalifikace
 výborné technické zá-
zemí a péči o Vaše osobní
potřeby
 firemní benefity: pět 
týdnů dovolené, finanční
příspěvky ke spoření, stra-
venky, odměny a firem-
ní akce

Nástup možný
ihned.
Zájemci kontaktujte
Ing. Gabrielu Králíkovou, 
tel: 774 177 023, e-mail:
gabriela.kralikova@nts-
group.nl

NTS Prometal Machining, s. r. o.,
se sídlem ve Slavičíně je dceřinou společ-
ností významné holandské průmyslové sku-
piny NTS-Group. Firma se zabývá zakázko-
vou výrobou částí strojů a technologických
zařízení v procesu CNC obrábění, tváření
plechů, práškového lakování a montáží.
V  důsledku dalšího rozvoje naší společ-
nosti nabízíme tyto volné pracovní pozice:
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Pěvecký sbor Cantare se ve dnech 
13. a 14. října 2017 zúčastnil 11. roč-
níku mezinárodního festivalu Lago di 
Garda. Festival v Riva del Garda na po-
břeží Gardského jezera je jedním z 12 
festivalů, které pořádá MRF Musik Rei-
sen Faszination pro pěvecké sbory a or-
chestry. V koncertním sále Auditorium 
S. Giuseppe se na společném odpoled-
ním koncertě představilo 15 souborů 
z několika evropských zemí – z Polska, 
Běloruska, Lotyšska, Německa, Ruska, 

Cantare vystoupilo na festivalu v Itálii

Pohádkový les: návštěva středověku

Bulharska a Velké Británie.  
Program festivalu dále tvořily tři 

dílčí koncerty, na nichž se zúčastněné 
soubory mohly prezentovat. Slavičín-
ské Cantare vystupovalo jako posled-
ní na závěrečném koncertě. Svým pro-
gramem, jež tvořily skladby od písní li-
dových přes skladby duchovní až k pís-
ním populárním, se v přehlídce kvalit-
ních amatérských souborů rozhodně 
neztratilo. Důkazem toho a  zároveň 
milou připomínkou je Zlatý diplom, jež 

nám po závěrečném vystoupení předal
hlavní pořadatel festivalu.

Hlavní myšlenkou a motivem pro ko-
nání festivalů MRF Musik Reisen Fas-
zination je dát příležitost amatérským
souborům vzájemně se potkat, navázat
nová přátelství a kontakty a zažít pocit
sounáležitosti s milovníky sborového
zpěvu z jiných zemí. Obrovskou devizou
festivalu je to, že se koná v turisticky
velmi atraktivních lokalitách – u Gard-
ského jezera, v Paříži, Barceloně, Buda-

pešti, Praze atp. Cantare se už v minu-
losti zúčastnilo tohoto festivalu v Be-
nátkách a v Římě.

Účast na  zahraničním festivalu je 
pro nás odměnou po hodinách dřiny
na zkouškách. Setkání s milými podob-
ně zapálenými lidmi i krásné podzim-
ní počasí ve vyhlášeném italském leto-
visku pro nás budou ještě dlouho zdro-
jem energie.

Účast Cantare na festivalu Lago di 
Garda i tentokrát finančně podpořilo
město Slavičín, za  což mu patří naše
velké díky. Členové Cantare

Počasí letošního podzimu si zahrá-
lo s mnoha pořadateli venkovních akcí. 
Přesun termínu Odhalení nových soch 
v Pivečkově lesoparku a Pohádkové-
ho lesa způsobilo velice deštivé poča-
sí v polovině září. V náhradním termí-
nu – 28. října 2017 už se počasí umoud-

řilo a přilákalo do Pivečkova lesopar-
ku mnoho návštěvníků.

V 13.00 hodin začalo oficiální od-
halení tří nových soch – Hřibu (autorka 
Hana Ducháčková), Rybáře (autor Pa-
vel Jevčák) a Šatů (autor Tomáš Horka). 
Jmenovaní autoři jsou studenty ate-

liéru Sochařské tvorby akademického
sochaře Radima Hankeho ze Zlínské
soukromé vyšší odborné školy umění.

Od 14.00 hodin byla pro děti při-
pravena trasa Pohádkového lesa, ten-
tokrát se středověkou tematikou.
Na  15  stanovištích děti plnily růz-

né úkoly – turnaj na  koních, souboj
na  kladině, poznávání oděvů, malo-
vání hradu, chůze na  chůdách a po-
dobně. Jak je dobrým zvykem – úko-
ly byly přizpůsobeny pro děti všeho
věku. Na konci trasy děti absolvovaly
„audienci u krále a královny“ a převza-
ly si diplom se svým jménem a drob-
nou sladkost.

Všem, kteří se zapojili do přípra-
vy akce, patří velké díky. Především
děkujeme všem dobrovolníkům, kte-
ří se celé odpoledne ochotně věnova-
li soutěžícím dětem.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová

UnArt Slavičín Vás zve na koncert

UnArt – 15 let
25. 11. 2017 

20.00 Sokolovna Slavičín

hrají:
minus123minut
 Rudé Kostry ad.

Více na www.slavicin.unart.cz.


