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zármutkem př i jali zprávu o  úmr-
tí pana L. A. Dickinsona. Byl nejspíš
posledním žijícím členem americ-
kých letadel, která byla sestřelena
nad Slavičínskem dne 29. srpna 1944.
Zemřel 24. července 2018 v nedoži-
tých 94 letech. O osudu L. A. Dickin-
sona toho víme poměrně hodně, po-
něvadž již v roce 1991 navštívil měs-
to Slavičín. Bydlel u rodiny pana Moj-
míra Bači, s nímž, ale i s celou rodinou
udr žoval  nadst andardní  přátel -
ský vztah. Byl to právě pan Bača,
který v  den sestřelení letadla od-

Vzpomínka na L. A. Dickinsona

vedl L. A. Dickinsona z místa úkrytu 
v  lese domů do Rudimova, kde pře-
spal. Ráno se dobrovolně rozhodl při-
hlásit ve Slavičíně na  četnickou sta-
nici. Jeho další osud je dále popsán 
v knize Letecká bitva nad Slavičínem, 
vydané Klubem přátel historie Slavi-
čínska. Těsně spolupracoval s naším 
klubem při opakovaných návštěvách 
města, zvláště pak při vzpomínko-
vých akcích k 50. výročí letecké bitvy 
v  roce 1994. Jeho zásluhou k  tomu-
to výročí přijali pozvání města Slavi-
čín i další čtyři letci, účastníci bitvy. 
Jako výraz úcty a vděčnosti byl dne 

16. září 2004 udělen panu L. A. Dic-
kinsonovi titul „čestný občan města 
Slavičín“. (Pro badatele jednání za-
stupitelstva XI/2004/11b.)

Starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický zaslal v pondělí 6. srpna 2018 
kondolenční dopis pozůstalým zesnu-
lého L. A. Dickinsona. Výstižně a hez-
ky v něm popsal zásluhy našeho čest-
ného občana. Za Klub přátel historie 
Slavičínska připojil podpis i předse-
da klubu. Níže uvádíme text kondo-
lenčního dopisu.

Vážená zarmoucená rodino!
V  roce 1944 probíhal na  celém 

světě nejkrvavější válečný konflikt 
všech dob – 2. světová válka. Psal 
se den 29. srpna 1944 – den, který 
měl být pro Vašeho milovaného Loye 
dalším z dlouhých a těžkých válečných 
dnů. Toho dne usedl jako navigátor 
do  letounu nesoucího označení B-17G 
č. 159 „TAIL END CHARLIE“ a spolu se 
svými kamarády letěl plnit další bojový 
úkol. Bohužel tento úkol se už nepoda-
řilo splnit, protože letoun byl u obce Ru-
dice sestřelen německými stíhači. V le-
tecké bitvě v okolí Slavičína bylo v ten 
den sestřeleno celkem deset americ-
kých bombardovacích letounů, v kaž-

dém z nich bylo deset členů posádky.
Dvacet osm tragicky zesnulých letců pak 
bylo pochováno na slavičínském hřbito-
vě, který se tak stal největším hromad-
ným hrobem amerických letců na úze-
mí Československé republiky.

Loyi bylo dopřáno přežít a mohl nám 
tak vyprávět, jak to vše prožil on. Ja-
kou odvahu museli mít ti američtí mladí 
kluci, kteří šli bojovat proti nacismu až 
do samotného srdce Evropy. Kolik stra-
chu museli prožít a co vše obětovali pro 
vítězství nad fašistickým Německem.

Jsme nesmírně šťastni, že jsme se 
s  Loyem mohli potkávat na  oslavách 
konaných u příležitosti výročí této le-
tecké bitvy. Nejsou slova, která by vyjá-
dřila veškerou úctu a vděčnost, kterou 
k p. Dickinsonovi chováme. Jako výraz 
úcty a díků byl také p. Dickinsonovi udě-
len titul „čestný občan města Slavičín“.

S bolestí v  srdci jsme se v uplynu-
lých dnech dozvěděli, že navigátor 2nd 
Lt Loy Dickinson se vydal na let posled-
ní – na let, z něhož není návratu. Úmr-
tí Loye Dickinsona je pro nás velkou 
ztrátou a vyslovujeme pozůstalé rodi-
ně hlubokou soustrast. Věříme, že Loy 
se na nás někde shůry dívá, a proto mu 
můžeme ještě jednou zamávat a zvolat 
„Loyi, děkujeme za všechno!“
Čest jeho památce!
S úctou Jaroslav Končický,
starosta města Slavičín;
Miroslav Kadlec,
p ře d s e d a K l u b u p řá te l  h i s to r i e 
Slavičínska

My, kteří jsme L. A. Dickinsona 
osobně poznali, můžeme potvrdit, že
byl dobrým příkladem člověka, který
neváhal nasadit život za svobodu a ví-
tězství nad nacismem. A proto je tře-
ba myslet na ty, kteří v boji proti na-
cismu zemřeli nebo se ho jakýmko-
li způsobem zúčastnili. Je také třeba
tyto hrůzné události stále připomínat.

Miroslav Kadlec,
předseda Klubu přátel historie 

Slavičínska

L. A. Dickinson (vpravo), M. Bača (vlevo) u památníku 
amerických letců na hřbitově ve Slavičíně.

Zveme občany na zasedání Za-
stupitelstva města Slavičín, které 
se uskuteční ve středu 5. září 2018 
od 16.30 hodin v sále Sokolovny.



Svoz tříděného odpadu

Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 9 v II. nadzemním podlaží domu 
čp. 390, na ulici K Hájenkám, v katas-
trálním území Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje,
kuchyně, předsíně, koupelny, WC 
a sklepu
 celková podlahová plocha bytu
je 33,37 m2

výše měsíčního nájemného činí
1 721 Kč
pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné od 1. dubna
každého roku maximálně o 5 % ročně
a míru inflace stanovenou ČSÚ 
 nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 7 v domě čp. 390, na ul. K Há-
jenkám v katastrálním území Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje,
kuchyně, předsíně, koupelny, WC
a sklepu
 celková podlahová plocha bytu
je 34,99 m2

výše měsíčního nájemného činí
1 805 Kč
pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné od 1. dubna
každého roku maximálně o 5 % 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, obsa-
hu žádosti o pronájem jsou uvedeny
na úřední desce města Slavičín nebo
webových stránkách města Slavičín – 
www.mesto-slavicin.cz a společnosti
BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz. 

Písemné žádosti budou přijímá-
ny do  19. září 2018 osobně nebo
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. 
s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín.

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín
Milí čtenáři, zahajujeme nový školní 

rok, který je pro naši slavičínskou střed-
ní školu naprosto přelomový. Po ně-
kolikaleté přípravě a  realizaci jsme 
od 1.  září 2018 získali jedny z nejmo-
dernějších prostor ve všech budovách 
škol ve Zlínském kraji. Dostavili jsme 
4. a 5. patro půdní vestavby na gym-
náziu. Této stavbě předcházela rekon-
strukce stávajících podlaží v roce 2017 
za více než 12 mil. Kč při opravách vodo-
vodních, odpadních, elektrických, top-
ných rozvodů. Rok před tím byla ukon-
čena celková rekonstrukce budov SOŠ 
za více než 50 mil. Kč. Projekt IROP půd-
ní vestavby v celkové výši téměř 20 mil. 
Kč je nyní stavebně ukončen. Našim stu-
dentům nyní i v budoucnosti můžeme 
poskytovat vzdělání v nejlepších ma-
teriálně technických podmínkách. Vše-
obecné a odborné vzdělávání musí spo-
lupracovat a nikoliv si konkurovat, pro-
pojenost vzdělávání je zásadní pro další 
rozvoj nejenom naší střední školy. Rea-
gujeme na technologický vývoj, a proto 
jsme za poslední roky nejvíce investo-
vali do pomůcek automatizace a robo-
tizace, přírodních věd, strojírenských 
technologií. Postupně zavádíme me-
todu CLIL – částečná výuka předmětu 
v angličtině. Věřím, že i tato investič-
ní akce nám všem umožní ještě více si 
vážit a být zdravě hrdí na střední ško-
lu ve Slavičíně. Přeji žákům a učitelům 
ve všech slavičínských školách úspěš-
ný školní rok 2018/2019.

Josef Maryáš

Nové prostory v půdní vestavbě 
na budově gymnázia jsou od 1. září 
k dispozici žákům naší školy.
Registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607

Zkrácený název projektu: GJP 
a SOŠ Slavičín – Půdní vestavba na bu-
dově školy

Záměrem akce bylo využití volné-
ho půdního prostoru valbové střechy 
Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ ve Slavi-
číně, za účelem rozvoje a zkvalitnění 
klíčových kompetencí žáků. Cílem ško-
ly bylo vytvořit chybějící kapacity pro 
technické obory s akcentem na cizí ja-
zyky, informační technologie, strojíren-
ské a přírodovědné předměty. Na rea-
lizaci projektu byla poskytnuta finanč-
ní podpora z Evropské unie.

Astronomické pozorování
Studenti GJP Slavičín v rámci svých 

pravidelných astronomických akti-

vit pozorovali a  dokumentovali dne
27. července 2018 zatmění Měsíce. Po-
zorování proběhlo na modelářském le-
tišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků
gymnázia, ale i dalších zájemců z  řad
veřejnosti. Astrotým gymnázia musel
nejdříve trpělivě čekat, než se dešti-
vé počasí umoudří. Poté se vydal sle-
dovat tento nevšední astronomický
úkaz. Studenti pomocí astronomické
techniky úspěšně zaznamenali průběh
zatmění Měsíce. Informace o zajíma-
vých astronomických aktivitách, kte-
ré finančně podporuje město Slavičín,
najdete na www.astrodenik.gjpslavi-
cin.cz/.  Ivo Rohlena

Josef Tomeček reprezentoval Čes-
kou republiku v chemii

Josef Tomeček byl součástí týmu,
který v létě dosáhl mimořádného úspě-

chu na mezinárodní olympiádě z che-
mie. Družstvo získalo zlaté medaile.
Českým reprezentantům perfektně vy-
šla praktická část, v níž se všichni čty-
ři umístili v nejlepší desítce, nadprů-
měrné výsledky měli i v části teoretic-
ké. Češi uspěli v konkurenci rekordní-
ho počtu 300 soutěžích ze 76 zemí svě-
ta. Olympiádu pořádaly společně Čes-
ká republika a Slovensko.

Poděkování za  stipendijní podpo-
ru firem

Děkujeme firmám za  stipendijní 
podporu žákům SOŠ v odborném vý-
cviku za druhé pololetí: TVD – Tech-
nická výroba, Rokytnice, TRYON,
s. r. o., Brumov-Bylnice, PGI Morava,
s. r. o., Rokytnice, NTS Prometal Ma-
chining, s. r. o., Slavičín, Zeka plus,
s. r. o., Slavičín, CEBES, a. s., Bru-
mov-Bylnice, Polfin Ploština, s. r. o.,
Loučka, SKD Bojkovice, Groz-Beckert
Czech, s. r. o., Valašské Klobouky, SV
Slavičín Ing.  Kroutil, SumiRiko AVS
Czech, Vamak, s. r. o., PEVOT, Hydrau-
lics, s. r. o. Částka potřebná k vypla-
cení finanční podpory byla 24 000 Kč.
Za žáky děkuje vedení školy.

ZŠ Slavičín-Vlára

papír (modré pytle) 12. 9.
 plasty (žluté pytle), nápojové kar-

tóny (oranž. pytle) 18. 9.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 

3. 9., 17. 9.

Výběrová řízení
na pronájem bytů 1+1

Škola o prázdninách
Letošní prázdniny nejsou ve zna-

mení velkých investic. Přesto pro začí-
nající školní rok bude připravena řada
změn k lepšímu. Každá třída bude mít
připojení k Internetu pro zapojení in-
teraktivní tabule i vedení elektronic-
ké třídní knihy. Novou podlahu a lavi-
ce bude mít učebna hudební výchovy
a nové lavice budou čekat žáky v dal-
ších dvou třídách. Zcela nové prosto-
ry budou žáci využívat pro výuku vý-
tvarné výchovy a keramické dílny. Po-
kračují práce na přípravě projektu mo-
dernizace učebny přírodopisu a tech-
nické výchovy, která proběhne v prů-
běhu školního roku po schválení do-
tace. Rovněž ve spolupráci s odborem

investic se upravuje projekt výstav-
by nového pavilonu pro školní druži-
nu a zájmovou činnost. Jeho potřeb-
nost je více než naléhavá a věříme, že
se příští rok bude stavět. Pro žáky,
kteří jezdí do školy na kole, bude při-
praveno u hlavního vchodu nové par-
koviště s dostatečným počtem stoja-
nů. Pro chod školní kuchyně jsou zá-
sadní generální opravy konvektoma-
tů a dalšího déle sloužícího strojního
vybavení. Celkově budou tyto opra-
vy stát více než 200 tis. Kč. Nejdůle-
žitější ale je, že všechny opravy a mo-
dernizace budou ukončeny do konce
srpna. Na  nový školní rok budeme
připraveni.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
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Provozní doba vzdělávacího 
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 pro 
návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopíro-
vání, vazbu do kroužkové vazby a lami-
nování dokumentů.

Vyhrazujeme si možnost změ-
ny provozní doby z  důvodu koná-
ní vzdělávacích kurzů a  akcí. Veš-

keré změny jsou aktualizovány na 
www.pivecka.cz.
Kontaktní údaje:
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín.
Tel.: 571 110 425, 739 095 0315. 
E-mail: nadace@pivecka.cz.
Web: www.pivecka.cz, 
www.pivecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na PC 
(20 hodin) 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé 
(20 hodin) 700 Kč 
Internet a komunikace přes inter-
net (12 hodin) 400 Kč

Vzdělávací středisko

Dva nejoblíbenější měsíce z  roku 
pro děti, letní prázdniny, už patří k his-
torii. Děti před sebou mají deset mě-
síců školy.

Konec srpna udělal tečku za prázd-
ninovými aktivitami DDM Slavičín. V ob-
dobí hlavních letních prázdnin jsme zre-

kreovali během jedenácti nabízených 
aktivit 275 dětí ze Slavičína i okolí. 

Za  sebou máme výlet do  Rožno-
va – Valašské dědiny, který jsme zor-
ganizovali za finanční podpory města 
Slavičín. Výlet se všem moc líbil a dět-
ští účastníci byli nadšeni. 

O naší činnosti, nabídce zájmových 
kroužků na nový školní rok 2018/2019 
se můžete dočíst na našich webových 
stránkách – www.ddmslavicin.cz. Infor-
mace tam najdete k datu 3. září 2018.

V našem nabídkovém listu pro škol-
ní rok 2018/2019 (pravidelná činnost 
– zájmové kroužky) najdete i kroužky 
nové a také ty, které budou probíhat 
na elokovaných pracovištích i v přileh-
lých obcích.

A na konec poděkování: děkujeme
moc a moc Štěpánu Thurzovi, Elišce
Fojtíkové, Dominice Štefaníkové, Jolči
Štěpančíkové, Marianě Švecové, Terce
Šebákové, Anettě Horské, Nelči Kvas-
nicové, Zuzce Kolářové, Elišce Janča-
říkové a  všem interním pracovnicím
Domu dětí za  jejich pomoc v souvis-
losti s aktivitami, které naše zaříze-
ní připravilo.

Těšíme se na  své klienty, přede-

vším děti na našich pravidelných a ne-
pravidelných aktivitách ve školním roce
2018/2019.

Dům dětí a mládeže ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Slavičín pořádá
ve dnech 14. – 15. září 2018 XV. ročník
Pohádkiády, na který srdečně zveme
všechny děti. Akce je finančně podpo-
řena z dotace města Slavičín.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

 MS PowerPoint (12 hodin) 500 Kč
 Tvorba webových stránek 
(20 hodin) 800 Kč
 Multimédia (8 hodin) 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky
a pokročilé (30 hodin) 1 000 Kč
 Základy daňové evidence
(30 hodin) 1 000 Kč
 Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Základy první pomoci 
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně:

Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 8 účastníků. 

Připravujeme:
 Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace Vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na září: Pletení z papíru
 Pohádkový les – 1. 9. 2018, Zámec-
ký park, Slavičín
 Benefiční divadelní představení
Divadla bez zábradlí Praha „Kdes to
byl(a) v noci?“ – 19. 11. 2018, 19.00
hodin, Sokolovna Slavičín (předprodej 
vstupenek od 10. 9. 2018 v Nadaci Jana 
Pivečky a Městském infocentru Slavičín)

Dva měsíce prázd-
nin jsou u konce a ro-
dičům i dětem nezbý-

vá nic jiného, než se připravit na pří-
chod nového školního roku. Na ZŠ Malé 
Pole jej zahájíme v pondělí 3. září 2018 
v 8.00 hodin. Žáci 2. – 5. ročníku se se-
jdou s třídními učiteli ve svých učeb-
nách. Na prvňáčky a jejich rodiče bu-
dou paní učitelky čekat před budovou 
školy, kde proběhne slavnostní uvítání.

Během dopoledne mohou rodiče 
přihlásit děti do školní družiny i ke stra-
vování ve školní jídelně. Čipy na stravo-
vání pro žáky 1. tříd mohou rodiče za-
koupit 3. září 2018 u vedoucí školní jí-
delny. V tento první školní den bude 
oběd pro děti připraven od 9.30 hodin.

Všem žákům přejeme zdárné vy-
kročení do nového školního roku 
2018/2019. Mgr. Hana Nepovímová

ZŠ Malé Pole
Skautský podsadový tábor 2018 – 
Archa

Táborové pokřiky, ale také mlčení 
v rámci táborových výzev. Zažité tábo-
rové rituály, ale také spousta improvi-
zace a kontaktu s krizovými situacemi. 
Spousta her, zábavy, ale také důrazu 
na  zodpovědnost a  sebevýchovu. Vý-
chova k vlastenectví, ale varování před 
národovectvím. Letošní skautský tábor 
byl ve znamení velkého dobrodružství. 
Zemi jsme totiž před 100 lety opustili, 
neboť byla poničena pronikavou radi-
ací. Jako lidé jsme příliš věřili technice 
a to znamenalo naši zkázu. Utekli jsme 
do vesmíru a teď, když se úroveň radi-
ace na Zemi snížila pod nebezpečnou 
úroveň, vrátili jsme se zpět. Abychom 
poučeni předchozími chybami, nastar-
tovali na Zemi nový začátek. A nebylo 

to jednoduché. Na Zemi se totiž s naším
návratem probudila z hibernace entita,
umělá inteligence A. L. I. E., která nám
připravovala opravdu náročné překáž-
ky. Nicméně, díky společnému úsilí se
nám ji nakonec podařilo vypnout. Tábo-
rové dobrodružství skončilo, ale vzpo-
mínky a vztahy zůstávají. Věříme, že nám
budou motorem do dalšího skautování.

Ze skautského kotlíku Po  táboře nás čeká opět zahájení 
nového skautského roku. Zveme všech-
ny příznivce skautingu ve Slavičíně, aby
přišli na společnou zahajovací schůzku,
která se uskuteční v pátek 7. září 2018
od 16.00 hodin u klubovny vedle Cha-
rity Slavičín. Chceš se stát skautem či
skautkou? Chceš poznat, kde máš své
hranice? Máš ochotu sama sebe překo-
návat? Přijď mezi nás – zbytek už bude
jen a jen na Tobě. Ham
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Dne 2. září 2018 vzpomeneme
2. výročí úmrtí pana Ivana HOLKA. 
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 3. září 2018 vzpomeneme
26. výročí úmrtí pana Jaromíra ŽÁČKA

p

a dne 9. října 2018 uplyne 6 let
od úmrtí paní Amálie ŽÁČKOVÉ

p yy
. 

Vzpomínají na ně syn Jaromír, 
dcera Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 6. srpna 2018 jsme si připomněli smut-
né 5. výročí úmrtí pana Václava TOMŠŮ. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Hana, 
syn Václav a vnučka Laurinka.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Martin a Monika Pavlůskovi – syn Šimon
Václav Pražan a Helena Murková – syn 
Viktor
Martin a Monika Burdovi – dcera Tereza
Marek a Žaneta Jordánovi – syn Richard

SŇATKY – ČERVENEC
Pavel Řehák a Ivana Kováčová
Jiří Častulík a Barbora Brázdová
Pavel Struhař a Lenka Martinovičová
Michal Gazdík a Martina Spurná
Ľuboš Dubovec a Petra Gajdová

ÚMRTÍ
 5. 7. 2018 Jaroslav Pilař, 57 let, Slavičín
 10. 7. 2018 Emil Kříž, 75 let, Šanov
 14. 7. 2018 Anna Petrášová, 88 let, Ru-
dimov

V Z P O M Í N Á M E

Dne 7. září 2018 uplyne 15 let 
od úmrtí manžela, tatínka a dědečka,
pana Jindřicha SMOLKA ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Ludmila, syn Jindřich s rodinou,

syn Jaromír a vnuk Jaromír s rodinou.

Dne 4. září 2018 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí 

pana Jaromíra PUKÝŠE
ý

 ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná
maminka s rodinou.

Dne 16. září 2018 
uplyne 7 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustil pan Karel ZEMÁNEK
y

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka

Zdeňka, dcery a synové s rodinami.

Dne 7. září 2018
si připomeneme 35 let od úmrtí 

paní Marie MATĚJÍČKOVÉ. 
S láskou vzpomíná manžel a dcera s rodinou.

Dne 28. července 2018 uplynulo 25 let 
od úmrtí pana Josefa MATĚJÍČKA

p y
. Stále 

na něho vzpomíná otec a sestra s rodinou.

Dne 20. září 2018 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí 

pana Pavla MACKŮ. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 6. září 2018 uplyne 25 let od úmrtí pana 
Jaroslava MALÍŘE

p y
 a 12. října 2018 20 let

od úmrtí paní Hedviky MALÍŘOVÉ
j

ze Slavičína, která by se 17. října 2018 dožila
sta let. S láskou a úctou vzpomínají a všem,

kdo vzpomenou s námi, děkují synové 
Jaroslav a Jiří Malířovi s rodinami.

Dne 7. září 2018 si připomeneme
25. výročí úmrtí pana Františka POLÁCHA

p p

z Bohuslavic nad Vláří. Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 19. září 2018 vzpomeneme
5. výročí úmrtí paní Marie ŠMOTKOVÉ

p

z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují manžel, 

dcera a synové s rodinami.

Dne 2. září 2018 uplyne 
10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Milan HAVRLANT ze Slavičína. 
S láskou vzpomínají manželka a synové

s rodinami.

Dne 6. září 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí paní

Anastázie CARBOLOVÉ
ý p

a dne 31. října 2018 by se dožil 97 let
pan Bohuslav CARBOL, 

oba z Nevšové. 
Stále vzpomíná syn a dcera s rodinou.

Dne 1. září 2018 to budou už 4 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Ludmila RYZOVÁ
y

 z Divnic. 
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 13. září 2018 uplyne 6 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš syn
a bratr, pan Michal ŠOPÍK

y yy
. S láskou stále

vzpomínají maminka a sestra s rodinou.

Dne 16. září 2018 by se dožil
70 let pan Miroslav HORA. 
Dne 29. června 2018 jsme 

si připomněli 3. smutné výročí jeho
úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

17. 7. 2018 Anežka Šímová, 88 let, Bo-
huslavice
19. 7. 2018 Zdeněk Petrů, 72 let, Pe-
trůvka
22. 7. 2018 Bohuslav Carbol, 96 let,
Nevšová
28. 7. 2018 Jaroslav Šuráň, 89 let, Ro-
kytnice
31. 7. 2018 Vojtěška Remešová, 85 let,
Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Blahopřání
Dne 10. srpna 2018

oslavili zlatou svatbu manželé 
Dana a František MACHÁČOVI z Nevšové. 

Do dalších let jim hodně zdraví,
lásky a spokojenosti přejí

syn Radek s rodinou, 
syn Dalibor s přítelkyní Ivetou 

a ostatní příbuzní a známí.
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 3. září  – 29. září 2018 
Z pěšáka od Tobruku pilotem RAF

Výstava dokumentů a fotografií při-
pomínající 100. výročí narození slavičín-
ského občana, mjr. in memoriam, pana
Karla Křenka. Lze ji zhlédnout v gale-
rii knihovny  v  půjčovní době, případ-
ně po domluvě na tel.: 577  341 481.

Čtvrtek 6. září 2018 
Veselé čtení s Nezbedníčkem

V novém školním roce se předško-
láčci i s rodiči opět mohou těšit na pra-
videlná čtenářská a hravá odpoledne
ve  společnosti skřítka Nezbedníčka.
Tentokrát jim skřítek představí hrdiny
z knížky Lukáš ve školce. Hry, hádanky,
úkoly a výtvarné tvoření jsou jako ob-
vykle součástí akce.

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

Úterý 11. září 2018
Zambie chudá a krásná země očima
Katky Janečkové 

Setkání s  Kateřinou Janečkovou,
koordinátorkou charitativních projek-
tů v ČR, která Vás seznámí s osobními
zkušenostmi ze svého loňského poby-
tu v této africké zemi. Hostem pořadu
je africký duchovní Gerald Daky. Spo-
lupořádá Charita Slavičín.

Začátek: 14.00 hodin, sál 1. pod-
laží knihovny.

Čtvrtek 13. září 2018
Loy Dickinson – příběh hrdiny z letec-
ké bitvy nad Bílými Karpaty

Beseda se členy spolku Letecká
bitva Bílé Karpaty 1944.

Loy Dickinson, legendární navigátor
letounu B-17G „Tail End Charlie“, přímý
účastník bitvy a čestný občan města Sla-
vičín, odešel k naší velké lítosti v úterý
24. července 2018 do leteckého nebe
za svými spolubojovníky.

Na jeho životní osudy a velmi blíz-
ký vztah ke slavičínskému regionu, ze-
jména k rodině pana Mojmíra Bači, za-
vzpomínají hosté – členové spolku: Len-
ka Lewis, spisovatel Vlastimil Hela a ba-
datel Roman Sušil. Součástí pořadu je
promítání videozáznamů a  dobových
fotodokumentů.

Začátek: 18.00 hodin, sál 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

Úterý 18. září 2018
Osudové osmičky

Přednáška Mgr. Tomáše Hamrlíka,
vedoucího Muzea Bojkovska.

Jak osudové osmičky v letopočtech 
poznamenaly naše dějiny? Na  bese-
dě pořádané u příležitosti 100. výročí 
vzniku ČSR podniknete zajímavou vý-
pravu do historie našeho státu počína-
je rokem 1278, kdy se odehrála bitva 
na Moravském poli, která český národ 
uvrhla pod nadvládu Habsburků. Od-
tud se postupně vydáte k dalším mez-
níkům naší historie, zejména ke vzni-
ku Československé republiky v  roce 
1918. Čeká Vás také zajímavá dopro-
vodná fotoprojekce.

Začátek: 18.00 hodin, sál 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

Úterý 25. září 2018
Projezte se ke zdraví!

Přednáška paní Jarmily Mandžu-
kové, populární autorky knih o zdra-
vé výživě a zdravém životním stylu.

Na besedě získáte důležité informa-
ce o tom, jak se vypořádat se zdravot-
ními obtížemi pomocí správného život-
ního stylu a zdravého stravování. Ne-
boť to, co jíme a kolik toho sníme, pů-
sobí na zdraví a kondici každého z nás.

Začátek: 18.00 hodin, sál 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

Pátek 14. září 2018 – sobota 
15. září 2018, 15.30 hodin 
POHÁDKIÁDA XV. aneb Výprava 
do pohádek o století nazpátek! 

Městská knihovna společně s Do-
mem dětí a mládeže ve Slavičíně srdeč-
ně zvou na 15. ročník dvoudenního zá-
bavného happeningu určeného dětem 
od 6 do 10 let, pořádaného u příleži-
tosti 100. výročí vzniku naší republiky.

Program bude tradičně akční. Ne-
bude chybět výpravné pohádkové di-
vadlo, pohybové hry, literární a další 
vědomostní soutěže, napínavé hledá-
ní zbojnického pokladu, večerní setká-
ní se strašidly aj. Děti mohou předvést 
své pohádkové masky v průvodu měs-
tem, následovat bude diskotéka a dal-
ší kolo zábavných aktivit. Před společ-
ným nocováním děti čeká četba příbě-
hů na dobrou noc. Za příznivého poča-
sí se malí účastníci mohou těšit na tá-
borák a opékání špekáčků. 

V sobotu dopoledne pak proběhne 
závěrečné soutěžní klání družstev a je-
jich slavnostní ocenění. Za účast a plně-
ní úkolů budou odměněni pěknými ce-
nami všichni „pohádkiádníci“.

Sraz je v 15.30 hodin v Domě dětí 
a  mládeže Slavičín. Zajištěna bude 
večeře a snídaně spolu s pitným reži-

Městská knihovna v září
Vážení čtenáři a návštěvníci, 
od září je Vám knihovna
plně k dispozici v obvyklé
půjčovní době, viz 
www.knihovna.mesto-slavicin.cz.

mem po celou dobu akce.  Účastnický 
poplatek činí 30,- Kč. Je potřebné při-
hlásit se předem osobně nebo telefo-
nicky v DDM (tel. 577 341 921) nebo 
v  knihovně (tel. 577 341 481). Při při-
hlášení obdržíte přesné instrukce a při-
hlášku na akci.

Kluci a děvčata, nezapomeňte se
přihlásit na tuto skvělou akci co nejdří-

ve, čeká vás pohádkový víkend plný zá-
bavných i dobrodružných chvil!

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program v rámci

Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zeměděl-

ské univerzity v Praze je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V, která 
Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo v místě byd-
liště. Vítáme tedy zapojení nových zájemců i absolventů uplynulých semestrů 
do dalšího vzdělávání v období říjen – prosinec 2018.

Studium je určeno osobám se statutem důchodce.
Základní informace:
výuka probíhá v Městské knihovně Slavičín formou video přednášek
studijní poplatek 300 Kč za 1 semestr (cyklus 6 video přednášek)
průběh semestru: 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny, pondělí 9.00 – 11.00 hodin

Zahajovací přednáška se koná v  pondělí 8. října 2018 v  9.00 hodin (sál 
v 1. podlaží městské knihovny).

Zde budou sděleny podmínky studia a další podrobnosti o výuce novým zá-
jemcům i absolventům předchozích kurzů. 

Kontakt pro individuální informace a přihlášení: Městská knihovna Slavi-
čín (tel. 577 341 481). Vše o studiu je také zveřejněno na www.knihovna.mes-
to-slavicin.cz a na www.e-senior.cz.

Rodinné a mateřské centrum Slavičín nabízí práci na DPP. Je vhodná pro
aktivní důchodce, rodiče na RD, studenty starší 18 let. Jedná se o práci s dět-
mi. Více se dozvíte na informační schůzce ve čtvrtek 6. září 2018 v 8.00 hodin
v sídle centra na adrese Komenského 883 (areál Prabosu).

Rodinné a mateřské centrum
Rodinné a m

RR
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Baby club Plaváček srdečně zve
děti, jejich rodiny a blízké na 

KURZ PLAVÁNÍ
j j y

v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců až do 12 let.
Součástí kurzu je také sauna a baby-
masáž  vedená instruktorkou.
Plaveme v  soboty v  9–12 hodin
ve vodě teplé 30 °C. Vítáme oba ro-
diče!  Začínáme 6. října 2018!

Pro děti do 1 roku nabízíme pla-
vání doma ve vaně.

Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo
e-mail brumov@plavacek-deti.cz
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Obchod Rea 
(Osvobozenní 51, bývalý hoottel Slavičan) 
Vás zve ke sslevám na toto zboží:
bazénkyy pro batolataa ((na balkon), 

bazény
hračky ddo vody
školní bbatohy a pouzzddra různých 

značek ((i Topgal)
hračky ppro miminka aa bbatolata
velký výběr stavebnicc
Těšíme se nna Vaši návštěěvu!

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rrodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141,
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photoggraaphy
Video Makeer

KURZY ANGLIČTINY 
Mgr. Markéta Bačová
Kurzy angličtiny na DDM 
ve Slavičíně
Začátek kurzů v září
nebo říjnu 2018
Rozsah kurzu je 60 vyučova-
cích hodin
Od loňska budou pokračovat kurzy
pro mírně pokročilé a pokročilé, při
dostatečném počtu zájemců budou
otevřeny kurzy i pro jiné úrovně.
Tel.: 606 627 263, 
e-mail: marketa.bacova@cent-
rum.cz

Mám zájem o koupi zahrádky s chat-
kou ve Slavičíně v lokalitě
u rybníka. Tel.: 731 501 699
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Svářeč
Vzdělání: SO se zaměřením stro-
jírenství
Odborné znalosti: Metoda svařo-
vání MIG, praxe výhodou.
Ostatní znalosti: Čtení výkresové 
dokumentace

Pracovní pozice je vhodná pou-
ze pro muže. Zájemcům o pracovní 
pozici svářeč bez platného osvěd-
čení nabízíme zaučení a možnost 
získání svářečského průkazu.

M z d a  p o   z a p r a c o v á n í : 
od 30 000 Kč.

Brusič
Vzdělání: Z, SO

Ostatní znalosti: Čtení výkresové 
dokumentace

Pracovní pozice je vhodná pou-
ze pro muže. Mzda po zapracová-
ní: až 25 000 Kč.

Obsluha strojů na CNC zpracová-
ní plechu – CNC laser, CNC vyse-
kávací stroj, CNC ohraňovací lis
Vzdělání: SO se zaměřením stro-
jírenství výhodou 
Ostatní znalosti: Čtení výkresové
dokumentace 

Pracovní pozice jsou vhodné
pouze pro muže. Mzda po zapra-
cování: 25 000 až 30 000 Kč.

Lakýrník v práškové lakovně 
Vzdělání: Z, SO
Odborné znalosti: Pracovníky bez
praxe zapracujeme. Vhodné i pro 

absolventy a ženy. Mzda po zapra-
cování: až 30 000 Kč.

Montážní dělník 
Vzdělání: Z, SO
Odborné znalosti: Pracovníky bez 
praxe zapracujeme. Mzda po zapra-
cování: až 23 000 Kč.

Požadujeme: 
Zručnost, samostatnost, spolehli-
vost, zodpovědnost, ochotu praco-
vat ve vícesměnném nebo nepře-
tržitém režimu

Nabízíme:
Zajímavou práci s nejmoderněj-

šími technologiemi
Možnost ubytování
Možnost seberealizace a pro-

fesního rozvoje v rámci oddělení či 

celé firmy, příležitost tvořit a po-
dílet se na zajímavých projektech

Zvyšování profesní kvalifika-
ce v  rámci firemního i  externího 
vzdělávání 

Zajímavé finanční ohodnoce-
ní, další zaměstnanecké benefi-
ty (dotované stravování, bezú-
ročné půjčky a  sociální výpomo-
ci, dary při životních a pracovních 
výročích, rekreace, jazykové kur-
zy, příspěvky na penzijní připojiš-
tění, apod.)

Pro nepřetržité provozy až 10 
dnů placeného volna za rok navíc 

Písemný životopis se sdělením, 
zda souhlasíte s uložením Vašich 
dat do  interní firemní databáze 
uchazečů, zašlete na adresu: 
alena.stefanikova@tvd.cz.

TVD – Technická výroba, a. s.,
se sídlem Rokytnice 203

Chcete rozšířit náš tým? Nabízíme volná
pracovní místa v těchto profesích:

Možnost konzultací a  poradenství 
v oblasti realit a financí
Vyřízení úvěrů, hypoték, spotřebi-
telských úvěrů, refinancování stávají-
cích úvěrů
 Životní a úrazové pojištění dospě-
lých i dětí 
Pojištění budov, domácností, odpo-
vědnosti, vozidel
Poskytnutí dokladu o  tržní hod-
notě nemovitosti při vyřizování ponotě nemovitosti při vyřizování po-
zůstalosti

 Doplňkové penzijní spoření
 Stavební spoření

Inzerce realit  FOBOS Slavič ín
na www.realityvkraji.cz a  inzertní ta-
bule v BISTRU Slavičín (vedle lékárny)

Současná nabídka:
 Prodej pěkného RD 4+1 v obci Vla-
chovice, (podsklepení, garáž), cena
1 750 000 Kč
 Prodej RD 3+1 vč. lukrativních po-
zemků, garáže atd. v obci Popov, cena
1 800 000 Kč
 Pronájem bytu 3+kk, ul. J. Šály Sla-
vičín, III. NP, balkon, 7800 Kč + inkaso +
elekt /měsíčněelekt./měsíčně

Společnost FOBOS Slavičín rozšiřuje od září 2018 své služby
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Přihláška 7. ročníku Amatérské 
fotbalové ligy Slavičín

Zahájení ligy:  přelom
ř í j e n / l i s t o p a d  2 0 1 8
ve Sportovní hale Slavičín
Počet hráčů v týmu: min.

5 a max. 20
Počet hráčů v poli: 4+1
Kdo může hrát: fotbaloví nadšenci, 
hráči hrající max. IV. třídu, dále rozší-
ření o max. 5 hráčů III. třídy na muž-
stvo (počet hráčů III. třídy v zápase
bude omezen, viz www.afls.cz – pra-

vidla), omezení neplatí pro hráče nad
50 let a ženy
Startovné: 4000 Kč za  tým na  celý
ročník ligy
Uzávěrka: 1. října 2018
Bližší informace, pravidla soutěže,
přihlášky: www.afls.cz
Kontakt: afls@seznam.cz, P.  Pin-
ďák – 603  807  945, M. Kliment – 
777 835 670, P. Šuráň – 737 041 151
Maximální počet týmů v lize: 12
Těšíme se na 7. ročník!

Tým AFLS

Muži AA
2. 9. Děěttmarovvice 10.115
16. 9. NNoový Jičín 10.155
30. 9. FFrrýdlant n. O. 100.115

Muži B
9. 9. Haallenkov 10.15
23. 9. PPrrostředdní Bečvva 10.155

Dorostt
15. 9. BBaaťov Ottrokovicce 10.000
29. 9. HHuulín 10.00

Žáci
1. 9. Vaallašské KKloboukky 9.30
8. 9. Uhheerský BBrod 9.30

Přípravvkka
3. 9. Zleechov 16.30
17. 9. UUhherský Brod 166.330

Domácí utkání 
FC TVD Slavičín

TJ Sokol Nevšová oslavila v sobotu
28. července 2018 výročí 60 let založe-
ní. Oslavy zahájila mše svatá v místní
kapli. Každá věková kategorie si zde
našla vyžití, Klub důchodců v turnaji
v pétanque, mladí žáčci v zápase pří-
pravek proti Slavičínu, staří páni Nev-
šové proti legendám Slavičína a v ne-
poslední řadě A mužstvo Nevšové pro-
ti svým bývalým hráčům. Pro děti byla
nachystána bohatá tombola, skákací
hrad, pro dospělé diskotéka a ve ve-
černích hodinách ohnivá show. Sešli se
rodáci i zakladatelé TJ, kteří si rádi za-

Šedesáté výročí TJ Sokol Nevšová
vzpomínali a připomenuli začátky fot-
balu v Nevšové. Byli oceněni stále ak-
tivní členové TJ Sokol Nevšová i jubi-
lant pan Josef Hrbáček, jeden ze za-
kladatelů, který oslavil životní jubi-
leum 80 let. 

Fotbalistům TJ Sokol Nevšová 
se v  tomto roce podařilo postoupit
do Krajského přeboru a  reprezentu-
jí tak obec i město Slavičín již na kraj-
ské úrovni. Za tento historický počin
jim patří poděkování a  přání hodně
úspěchů i v dalším období.

Výbor TJ Sokol Nevšová

Kalendář akcí
 1. 9. Zámecký park a  koupališ-

tě Slavičín
Pohádkový les a  Škola staveb-
ních mistrů

 8. 9. u Sokolovny
Zahradní slavnost

 9. 9. Sokolovna
Den zdraví

 15. 9. betonové hřiště Divnice
Nohejbalový turnaj, dětský den,
badminton

 16. 9. letní scéna Zámeckého parku
Jak to bylo po staru aneb když sa
lúpe fazola

 21. 9. Nevšová
Stezka odvahy

 29. 9. hřiště u sokolovny
Turnaj v nohejbale trojic

Turnaj O pohár starosty 
města v nohejbale trojic

se uskuteční v náhradní termínu 
v sobotu 29. září 2018 ve sportovním 

areálu u Sokolovny. 

Hlásit se můžete v městském infocentru
(tel.: 577 342 251, 737 751 874)

nebo u pana Kosečka.
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Z Las Vegas s bronzem
Devatenácté mistrovství světa ve-

teránů v  stolním tenise se uskuteč-
nilo ve dnech 17. až 27. června 2018 
ve městě Las Vegas v americkém stá-
tě Nevada. Akce nevídaných rozmě-
rů se zúčastnil i hráč SK Slavičín Jaro-
slav Kučera a tady jsou jeho postřehy. 

Toto pouštní město je městem ka-
sin, neobvyklých staveb, paláců, atrak-
cí všeho druhu a také neřestí a přilá-
ká ročně na 40 milionů turistů. Přes-
tože snad každých 10 metrů jsme na-
razili na nějaký poutač, o tom, že se 
zde hraje mistrovství veteránů nikde 
ani zmínka. Protože samotné město je 
tahákem, očekávala se i přes finanční 
náročnost rekordní účast hráčů, a to 
se potvrdilo – mistrovství se zúčastni-
lo 4 080 hráčů z 91 států. Z České re-
publiky nás aktivně hrálo 66, dalších 
24 osob byl doprovod. Zlínský kraj re-
prezentovalo celkem sedm hráčů. Po-
čtem hráčů bylo Česko na 13. místě, 
nejvíce bylo domácích Američanů cel-
kem 711, co do počtu byli druzí Němci 
s 513 hráči a překvapivě třetí byli Čí-
ňané s počtem 371 hráčů.

V mé kategorii nás hrálo 298 z 62 
států a byli jsme rozděleni do 75 sku-
pin po  čtyřech hráčích. První dva 
postoupili do  hlavní soutěže, hráči 
na 3. a 4. místě hráli soutěž útěchy.

Samotný zájezd pro české hráče 
organizovaly dvě cestovní kanceláře 
a mnoho hráčů jelo na toto mistrovství 
individuálně. Já jsem dal přednost ně-
mecké cestovní kanceláři z Aue, s níž 
cestovalo 25 Němců a 12 Čechů. Sice 
to bylo finančně náročnější, zato však 
bylo vše perfektně připravené. Maji-
tel cestovky je totiž sám hráč a zná po-
třeby účastníků. Připravil nejen pobyt 
a účast na samotném šampionátu, ale 
také poznávací týdenní program po zá-
padě Ameriky.

Naše cesta začala odletem do 
Frankfurtu, kde jsme přespali v hote-
lu blízko letiště a v neděli 17. června 
2018 jsme se společností Condor le-
těli z Frankfurtu přímo do Las Vegas. 
Let trval nekonečných 12 hodin a Ve-
gas nás přivítalo 40stupňovým vedrem 
a drobnými problémy při celním od-
bavení v prostorách letiště. Na odběr 
otisků všech prstů, focení očí a krát-
ký pohovor s celníky už nejsme zvyk-
lí. Ubytování v hotelu Flamingo, který 
patří k největším ve městě, bylo zážit-
kem. Měli jsme v 25. patře pokoj čís-
lo 1 103 a byli jsme upozorněni, ať si 
dobře pamatujeme cestu do pokoje, 

dost ubytovaných se v chodbách hote-
lu už ztratilo. K  hotelu patřili dva pře-
pychové bazény s vodopády pro hos-
ty hotelu se vstupem zdarma včetně 
nealkoholických nápojů.

Velké problémy všem dělalo poča-
sí, denní teploty neklesly pod 40 °Cel-
sia. Šampionát se hrál v  nejmenším 
sále kongresového centra a pořada-
telé postavili 202 stolů na samotnou 
soutěž a 45 stolů na trénink. Hala byla 
perfektně klimatizovaná, ale po opuš-
tění prostorů haly jsme pociťovali ší-
lené suché vedro. Do haly jsme jezdili 
nadzemním vláčkem, kterému se říká 
monorail. Jedna zastávka byla v příze-
mí hotelu a další těsně u haly, kde se 
hrálo. Zvláštností je, že monorail je na-
programovaný a jezdí bez řidiče přes 
celou hlavní třídu ve Vegas na trase 
dlouhé asi 10 kilometrů. Na  akredi-
tační kartu jsme měli jízdné zdarma 
a všichni tuto možnost dost využívali.

V sále prodávaly všechny stolně-
tenisové firmy pingpongové potřeby 
a ještě byla polovina sálu volná. K zá-
porům celé akce, a to dost velkým, pa-
třilo to, že závodníci neměli k dispo-
zici šatny a sprchy, pořadatelé se prý 
nedohodli s jejich majiteli na výši pro-
nájmu, a bufet pro 4 000 hráčů a 3 000 
diváků byl tak velký jako bufet ve sla-
vičínské Elvě, všechno neskutečně dra-
hé a bez možnosti posezení.

Po  sportovní stránce neměl tur-
naj chybu, perfektní organizace, na-
víc pořadatelé pozvali na vlastní ná-
klady bývalé mistry světa a špičkové 
hráče Švédy Persona, Bengtsona a Lin-
da, Němce Rosskofa, rakouského Čí-
ňana Chen Weixinga, Maďara Jonye-
ra, kteří byli po sportovní i společen-
ské stránce ozdobou celé akce. Ne-
chtěl bych však být v jejich kůži, kaž-
dý ze 4 000 hráčů chtěl jejich podpis 
a společnou fotku – nutno říct, nesli 
to statečně.

Já jsem se ve skupině utkal s hrá-
čem Hoare z Anglie, Američanem Win-
trichem a poprvé i s hráčem Desaiem 
z Indie a třikrát jsem vyhrál se ztrátou 
jediného setu. Ve skupině jsem skončil 
první a spolu se mnou do hlavní sou-
těže postoupil Američan. Ve vyřazo-
vací soutěži jsem měl téměř jako pra-
videlně těžký los. Po volném prvním 
kole jsem v dalším kole porazil Eston-
ce Laikreho a ve třetím kole jsem pro-
hrál po vyrovnaném boji s Ting Lingem 
z Malajsie, nedokázal jsem dobře vrá-
tit jeho podání. Soupeř se stal později 

mistrem světa v deblu, a to za kurioz-
ních událostí, když naši přemožitelé
Číňané přišli na finálové utkání o ho-
dinu později a prohráli kontumací.

Daleko větší ambice jsem měl
v soutěži čtyřher. Měl jsem kvalitní-
ho spoluhráče Jirku Fafka z Chomu-
tova, bývalého ligového hráče, který
navíc hraje levou rukou a to je v de-
blu výhoda. Opět jsme ale měli těžký
los, už ve čtyřčlenné skupině jsme na-
razili na bronzové medailisty z loňské-
ho mistrovství Evropy v Helsinborgu
Švýcary Gretera a Versanga, ale uká-
zalo se, že jsme lepší pár a vyhráli jsme
celkem lehce 3:0, další dvojice Fran-
couze Erada s Plangurdem a Japonce
Haradu s Kenebou jsme přehráli bez
větších problémů. Ve vyřazovacích zá-
pasech jsme přešli přes bratry Leeo-
vy z Kanady 3:0, kombinovanou dvo-
jici Švéda Karlssona s Němcem Ottem
3:0, anglickou dvojici Millward–Stace
3:1, dále jsme porazili americko-aus-
tralskou dvojici Green–Salomonn 3:0,
v osmifinále jsme přehráli Švédy Bjor-
ka s Samuelsonem 3:0. Ve čtvrtfinále,
kde se už hraje o medaile, jsme nara-
zili na  dvojici, která byla favoritem
celé soutěže – bývalého jugoslávské-
ho reprezentanta Vecka (dnes Slovi-
nec) a bývalého reprezentanta Finska
Lapalainena. Po skutečně výborné hře
jsme vyhráli 3:0 po setech 11:5, 11:6,
11.9 a tím jsme byli na bedně. A moh-
lo to být ještě lepší, ale v  semifiná-
le jsme nestačili na  čínskou dvojici
Zhang–Cheung a prohráli jsme zase
po  vyrovnaném zápase 3:0. Rozho-
dl druhý set, kdy jsme neproměni-
li čtyři setboly. Ale i přesto je bron-
zová medaile z takové akce při účasti
300 hráčů zázrak a moc si ji považu-
ji. Je to moje třetí medaile z mistrov-
ství světa, první jsem vybojoval v an-
glickém Manchesteru, druhou v bra-
zilském Rio de Janeiro.

Celkově byla naše výprava nečeka-
ně úspěšná, bez velkých jmen jsme zís-
kali tři zlaté, tři stříbrné a pět bron-
zových medailí a v hodnocení národů
jsme skončili na krásném 5. místě. Je
dobrým zvykem, že si se soupeři dá-
váme drobné suvenýry, a tak v 58 stá-
tech světa je něco ze Slavičína, letos
přibyly státy Indie, Estonsko a USA.
Škoda, že naše město má upomínek
málo a nepříliš povedených.

Po   skončení šampionátu nám
cestovka připravila další pětiden-
ní program. Perlou byl pětadvaceti-
minutový vyhlídkový let vrtulníkem
nad Grand Canyonem, kromě 25 mi-
nut strachu to byl opravdu zážitek,

nad kaňonem se denně se uskuteční
okolo 1 000 vyhlídkových letů. Dále
jsme absolvovali dvoudenní výlet au-
tobusem po  ROUTE 66, to je první
cesta z východu na západ USA se za-
stávkami v historických městech, ná-
vštěvu indiánské rezervace, návštěvu
národního parku Valley of Fire, který
se tak jmenuje po červených pískov-
cových skalách různých tvarů, jež při
osvícení sluncem mění barvu. Zážit-
kem byla i návštěva slavné přehrady
Hoover Dam na řece Colorado, která
svého času byla výškou přehradní stě-
ny 220 metrů největší na  světě. Po-
slední den v Las Vegas jsme měli vol-
no, které jsme využili na nákup suve-
nýrů, prohlídku paláců Cezara, Bená-
tek, prezidenta Trumpa, vyhlídkové
věže, která slouží jako hotel, v jejímž
nejvyšším bodě ve výšce 350 metrů
jsou pouťové atrakce a  také jsem si
šel do kasina vsadit – výhra 40 dola-
rů a krásné foto mě opravdu potěšily.

Potom přišly horší chvíle, zatím-
co výprava odletěla do San Franciska,
mě nechali na  letišti ve Vegas s tím,
že do New Yorku, kde jsem jel k dce-
ři, která tam 15 let bydlí, musím letět
sám. Po asi hodinovém hledání se nade
mnou slitovala zaměstnankyně letiš-
tě, která mě po patnáctiminutové jíz-
dě podzemní dráhou dovezla k odle-
tovému terminálu. Pobyt v New Yor-
ku jsem strávil s devítiletým vnukem
a pětiletou vnučkou denním koupá-
ním v Atlantickém oceánu, procház-
kami po Central Parku a hlavně odpo-
činkem a odpoledním spaním, proto-
že v noci jsem pro časový posun mno-
ho nenaspal. Po třech týdnech se stej-
ná situace opakovala při cestě domů
na letišti v Kodani. Měl jsem tam čty-
ři hodiny na přestup, ale letadlo jsem
stihl skoro na poslední chvilku.

A jak zhodnotit celou akci, po spor-
tovní stránce úspěch, vidě l jsem
zase jiný kus světa. Kdo nebyl v Las
Vegas, nebyl nikde, ale – zlaté Česko,
zlatý Slavičín.

Stolní tenis Slavičín

Jaroslav Kučera s výkvětem světového stolního tenisu
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Sama na Filipínách

Žije mezi námi Finanční gramotnost a měkké dovednosti

Začalo to dobře. Nedoručili mi ob-
jednaného průvodce, nepřišla nová pla-
tební karta (měnila jsem banku) a má-
lem mi uletělo letadlo. Nicméně bez prů-
vodce, plánů, ubytování, s vědomím, že
na poslední týden jsem bez peněz, po-
vzbuzena přáteli, že mě tam jistě oloupí
a zamordují, jsem vyrazila do neznáma.

V  letadle jsem si od  kluků přes
uličku aspoň nafotila pár stran přes-
ně z  toho  průvodce, co mi nepřišel.
Po příletu do Manily jsem měla v hla-
vě jen jednu myšlenku: „Co teď?“ Vy-
hodnotila jsem, že měsíc na letišti ne-
strávím a šla najít autobus směr Lega-
zpi (nemají jednu centrální zastávku,
ale spoustu malých). Oblíbená dopra-
va na Filipínách je jeepney, což je sta-
rý americký jeep upravený pro pasažé-
ry. Je to levné, po městě 7 pesos (cca
3,5 Kč), jen nikdy nevíte, kam dojedete.
V provozu na silnicích nehledejte logi-

ku nebo pravidla. Již jsem s provozem 
v jihovýchodní Asii měla své zkušenos-
ti, takže mě to nepřekvapilo.

Ve všech dopravních prostředcích 
(autobus, loď, minivany…) se na  Fi-
lipínách aktivně využívá klimatiza-
ce. Z 30° C jdete do 20° C a pokud se 
na vás nemačká banda Filipínců (v do-
dávce pro 12 lidí je jich běžně 20), tak je 
opravdu zima. Řádně vymrzlá jsem do-
jela do cíle. Okolí Legazpi lze jen dopo-
ručit. Ještě tam není moc turistů a na-
jdete spoustu zajímavých míst. Na mě 
největší dojem udělala sopka Mayon, 
kvůli které jsem tam jela. Má tvar kuže-
le do výšky skoro 2,5 km. Úžasnou po-
dívanou pro mě byla čerstvá láva vyté-
kající z jejího vrcholu.

Dokud neuvidím Butanding (filipín-
sky žralok velrybí), nevrátím se domů! 
Další zastávka Donsol. Donsol není 
vhodný na  šnorchlování, tak jsem se 
přihlásila k ponoru. Že je to můj prv-
ní ponor v moři jsem si raději nechala 

pro sebe. Viděla jsem pět exemplářů 
tohoto vzácného druhu!

Turistické oblasti typu Bohol, Cebu,
Malapascua, Palawan jsou hezké, ale už 
moc uzpůsobeny pro turisty. Ale i tam 
stačí odbočit z hlavní cesty a dostane-
te se do nedotčených míst. Lezli jsme 
džunglí na Osmena Peak (nejvyšší vr-
chol ostrova Cebu). Objížděli jsme se-
ver Palawanu na skútru. Cesta, kterou 
vozí turisty je krásná pobřežní asfaltka. 
Zato její druhá část je delší a o to hor-
ší (písek, díry na mostcích, džungle…). 
Bloudili jsme v rýžových terasách…

Filipíny jsou levná destinace, ale
opravdu levné jsou, když jste s  do-
morodcem. Chvíli jsem cestovala s Fi-
lipínkou. To pak byly úplně jiné ceny 
(večeře za 20 Kč). Ukazovala mi mís-
ta, která bych v průvodci nenašla, kde 

roste jaké ovoce a jak se žije na Filipí-
nách. Filipínci rádi zpívají (začít zpívat
v metru v Praze, budete za „divného“)
a jsou vynalézaví (př. využití pneuma-
tik – schody, střecha, značky, sochy,
žebřík, květináč…).

Taky jsme spolu navštívily jesky-
ně – ty mě nadchly. Není to jak v Evro-
pě – cestičky, elektřina, zábradlí – vy-
fasovali jste čelovku (někdy měl světlo
jen průvodce) a v naprosté tmě, přes
kameny, jste zdolávali stěny s  lanem,
prolézali, brodili se vodou…

Co znamená cestovat sama? Nej-
dřív jsem se neskutečně nudila. Pak
jsem se na to začala dívat z jiné strán-
ky. Potkala jsem spoustu lidí a naskyt-
ly se mi možnosti, které by se při ces-
tování ve skupině nepřihodily.

Rea Furmanová

Legendou hry na heligonku je be-
zesporu Ladislav Beran. Jeho obdivu-
hodná znalost nástroje překvapí ne-
jen toho, kdo na tak jedinečný hudeb-
ní nástroj hraje. Jako rodák z obce Ko-
tenčice se každoročně zúčastňuje Se-
tkání heligonkářů v Hořovicích. Hořo-
vice jsou Mekkou hudebníků, kteří hra-
jí na  tahající harmoniku. Ve městě se 
nachází firma DELICIA se sedmdesátile-
tou tradicí, vyrábějící jak heligonky, tak 
akordeony, které jsou vyvážené do ce-
lého světa. Tentokráte to byl 18. srpna 
2018 už 41. ročník

Festival „Hořovická heligonka“ pro-
šel za více než 40 let své historie po-
chopitelně několika vývojovými etapa-
mi. Nejprve to byla nesoutěžní přehlíd-

ka amatérských hráčů. Postupně se jí 
ale zúčastňovali i absolventi hudebních 
škol a pod patronací slovutné hořovic-
ké továrny na  výrobu harmonik DELI-
CIA vyrostla v opravdu velkolepý mezi-
národní podnik.

Podmínky pro účast jsou bez kom-
promisu. Setkání se může zúčastnit pou-
ze hráč na klasickou neupravenou heli-
gonkou. Každý účastník se prezentuje 
třemi skladbami s max. dobou 10 minut. 
Setkání ve společenském domě bylo na-
plněno do posledního místa. Neformální 
vystoupení probíhalo i mimo sál, v při-
lehlé zahradě. Do soutěže se tentokrát 
přihlásilo více než dvacet heligonkářů. 
Láďa Beran zaujal svou hrou nejen od-
bornou, ale i diváckou porotu. Výsled-
kem bylo první místo, což svědčí o jeho 
mistrovském zvládnutí nástroje spoje-
né s  nezaměnitelným hlasovým před-
nesem. V předchozích setkáních stával 
na pomyslném stupínku vítězů, ale le-
tos vypálil rybník všem soupeřům. V na-
šem regionu buď sám, nebo za doprovo-
du na bicí, kolegou Zdeňkem Machů vy-
hrává na rodinných oslavách těm, co mají 
rádi charakteristický zvuk heligonky.

K  dosaženému vítězství samozřej-
mě blahopřejeme a přejme Láďovi, ať 
ještě dlouho rozdává svou hrou radost 
do našich srdcí. 

DJ Zdenda

V  rámci projektu PROKOP proběhlo 
ve Slavičíně několik dvoutýdenních kurzů 
finanční a občanské gramotnosti a měk-
kých dovedností. Účastníci se mimo jiné 
dozvídají, jak na rodinné finance, kde hle-
dat informace o svých případných dluzích,
zároveň zjišťují, jaká mají práva, zda mají 
správně sepsané smlouvy (nájemní, pra-
covní atd.), či jak se připravit na pracov-
ní pohovor.

„Vážně jsem nečekala, že se ve svém
věku můžu dozvědět ještě něco nového
o psaní životopisu a motivačního dopi-
su,“ kroutila hlavou paní Martina (46 let).
Měla jeden vzor životopisu a motivační-
ho dopisu, který posílala na každou pra-
covní nabídku. Na pohovor ale nebyla
pozvána již velmi dlouho, zaměstnava-
telé se jí neozývali. Z další komunikace
s paní Martinou víme, že po úpravě živo-
topisu a po správné stylizaci motivační-
ho dopisu (pro každého zaměstnavate-
le zvlášť!) byla pozvána na tři pohovory
a po šesti týdnech získala práci. 

V  kurzech zaznělo mnoho osob-
ních příběhů, lidé řešili různá témata – 
někdo např. napjatý rodinný rozpočet,
další už třeba exekuci. V samotném Sla-
vičíně čelí exekucím 3,77 % obyvatel,
a 45 % z  těchto lidí má dokonce niko-
li jednu, ale 3 – 9 exekucí, a to už je po-
řádná starost. Někdo marně hledá práci,
jiný vůbec neví, jakým směrem se vydat.

Zkušeností a problémů je mnoho, cest
a možných řešení ale také.

Projekty PROKOP (Prohlubování 
kompetencí pro zvýšení zaměstnatel-
nosti) tvoří ucelenou soustavu projek-
tů, kterou realizuje Fond dalšího vzdě-
lávání, státní příspěvková organizace
Ministerstva práce a  sociálních věcí
za přispění partnera Úřadu práce Čes-
ké republiky. Jsou financovány z  ESF
prostřednict vím OP Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. Na různých
místech Zlínského kraje prošlo od roku
2017 kurzy projektu PROKOP více než
500 účastníků a další se připojí v pod-
zimních termínech. Kurzy jsou zdarma
a  jsou otevřené kterémukoli zájemci
o rozvoj dovedností v oblasti rodinné-
ho hospodaření, prevenci zadluženos-
ti či měkkých dovedností. Bližší infor-
mace můžete získat na webové stránce
www.projektprokop.cz nebo na e-mai-
lu prokop@fdv.cz.

Jiří Polách, lektor projektu PROKOP,
Fond dalšího vzdělávání, Praha

Upozorňujeme přispěvatele a inzeren-
ty, že uzávěrka říjnového čísla Slavičín-
ského zpravodaje je ve středu 12. září 
2018. Příspěvky dodané po tomto ter-
mínu už nebude možné zařadit. Děku-
jeme za pochopení.


