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SLAVIČÍNSKÝ
Přejeeme všem
m čtenářřům Slaviičínsského
zpra
avod
daje krásné prožití ván
nočn
ních
h
svvátk
ků, děětem bo
ohatého Jeežíšk
ka
a v no
ovém
m rocce 2016
6 jenom to
o nejjlepšší!
Město Slavičín
Vás srdečně zve na tradiční

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
4. prosince 2015,
Horní náměstí ve Slavičíně
č ě

Program:
9.30 – 12.00 hodin:
Přišli jsme s koledou
u–M
MŠ Vlára a MŠ
Malé Pole
Koledování u stromečku – ZŠ Malé Pole
Pásmo vánočních písní – ZŠ Vlára Slavičín
Vánoce s DDM – děti z DDM Slavičín
Krásný, předvánoční čas – studenti Gymnázia Jana Pivečky
Roztleskávačkyy – družina ZŠ Vlára Slavičín
14.00 hodin: Copak nám letos nadělí…
vystoupení dětí z Dětského domova Bojkovice
14.15 hodin: Od adventu do Vánoc
divadelní hra dětí z Nevšové
15.00 hodin: Slyšte, slyšte pastuškové
CM Slavičan zahraje pod vánočním stromem
15.30 hodin: Michal Tučný revival
17.00 hodin: Proslov starosty města
ohlédnutí Ing. Jaroslava Končického
za uplynulým rokem
17.05 hodin: Slavnostní rozsvícení
en vánočního stromu a ohňostroj
Po celý den:
tradiční vánoční jarmark
bohatý výběr občerstvení
doprovodný program pro děti
zabijačkové speciality na zámeckém
nádvoří (od rána)

Konec roku se nezadržitelně blíží…
… vlastně je tu coby dup. Mám pocit, že
to bylo před týdnem, kdy jsme v ZŠ Malé
Pole vítali prvňáčky a zjišťovali, jestli se těší
do školy (těšili se, ale aspoň jeden „oportunista“ se vždycky našel). Je to jako včera,
kdy naše město navštívil prezident ČR pan
Miloš Zeman (choť nepřijela, ale dárek jsme
jí poslali). A už je tady prosinec a ten nám
věští adventní dobu, vánoční čas a Silvestra.
Samozřejmě, že přijde taky Mikuláš.
Jako první do Nevšové (28. listopadu), pak
do Slavičína (rozsvícení stromu máme
4. prosince), zastaví se také v Divnicích
(6. prosince) a v Hrádku (12. prosince).
Snad bude letos nějaký sníh, protože co si
budeme říkat, Vánocům na blátě přeci jen
něco chybí. I Karel Gott (přejeme brzké
uzdravení, mistře) „sní o Vánocích bílých…“.
Co si přát k Vánocům? Děti jistě vědí
a nepochybně už píší Ježíškovi a radí se
s maminkou, za které okno dopis dát, aby
je Ježíšek najisto našel. Ale co my dospělí?
Co si budeme přát my? Co si tak přát (či
popřát), aby Vánoce byly tradiční? Představa
o tradičních Vánocích je přeci o kaprovi,
stromečku, dárcích, štědrovečerním
stole, rodinné pohodě, klidu a míru nebo
odpočinku. Ale také je to čas k rozjímání,
zamyšlení se nad vlastním životem, chováním nebo skutky. Nepochybně je to také
doba návštěv přátel a příbuzných, přání
si mnoha zdraví a štěstí, doba procházek

BTH Slavičín informuje...
V době vánočních svátků je provozní doba
upravena následovně:
St 23. prosince 2015: 7.00 – 11.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
Čt 24. prosince 2015: státní svátek
Pá 25. prosince 2015: státní svátek
Po 28. prosince 2015: 7.00 – 11.00 hod.
Út 29. prosince 2015: 7.00 – 11.00 hod.
St 30. prosince 2015: 7.00 – 11.00 hod.
Čt 31. prosince 2015: zavřeno
V případě poruchy je možno volat
na mobilní čísla: provozní technik bytů
– 604 715 537, provozní technici kotelen
– 603 210 404, 778 098 388.
BTH Slavičín, spol. s r. o., přeje všem vlastníkům a nájemníkům spravovaných objektů, jakož i obchodním partnerům, příjemné
prožití vánočních svátků a nový rok plný
radosti, klidu a úspěchů.
Ing. Oldřich Kozáček,
jednatel BTH Slavičín, spol. s r. o.

Autor: Tereza Štěpančíková, ZUŠ Slavičín

či sportu (to podle toho, jak rychle člověk
jde), poslední prosincový den je pak dnem
bujarého veselí a vítání roku nového…
Chtěl bych tedy Vám všem, vážení
spoluobčané, popřát tradiční Vánoce. A ať
dobrého máte hojnost a nedobré Vás míjí
na sto honů. Krásné Vánoce Vám všem.
Jaroslav Končický, starosta
Upozorňujeme všechny přispěvatele
i inzerenty Slavičínského zpravodaje,
že uzávěrka čísla 1/2016 bude již
10. prosince 2015. Po tomto datu již
nebude možno příspěvky zařadit.
Děkujeme za pochopení…

Svoz tříděného
odpadu v prosinci
 plassty (ž
žlutéé pytle) a nápojov
vé ka
arton
ny

(oranžové pytlee): 22. 12.
 papír (m
modrré pytle)): 30. 12.

www.mesto-slavicin.cz
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Cena za svoz a likvidaci
odpadů v roce 2016
Rada města Slavičín na svém zasedání dne
16. listopadu 2015 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2016:
nádoba
četnost svvozu Kčč
110 l
1x měsíc
72
20 Kčč
110 l
1x 14 dnů
1 140 Kč
110 l
1x 7 dnů
2 33
30 Kčč
240 l
1x 14 dnů
2 100 Kč
240 l
1x 7 dnů
4 20
00 Kčč
1 100 l
1x 14 dnů
10 930 Kč
1 100 l
1x 7 dnů
19 53
30 Kčč
pytel na směsný
ý komun
nální
90 Kč
odpad

Informace pro domácnosti, které využívají jako jediný způsob likvidace černé pytle: domácnosti, ve kterých žijí
pouze osoby, pro které je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmů,
mohou jako jediný způsob likvidace využívat výhradně černé pytle, v tomto případě
je stanoven minimální odběr 2 ks černých
pytlů na osobu a kalendářní rok
Známky na popelnice, případně černé
pytle na směsný odpad na rok 2016, si občané mohou zakoupit na Městském úřadě
Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku v prvním poschodí, dveře č. 206,
a to od 15. prosince 2015 do 29. února 2016.
V případě bezhotovostní platby převodem z účtu je nutno předem požádat o sdělení identiﬁ kačních údajů k platbě. Tyto
údaje poskytne odbor ŽPSM na telefonu: 577 004 832 nebo na e-mailové adrese
podatelna@mesto-slavicin.cz. Po takovém
způsobu úhrady je však nutné si evidenční
známku na popelnici nebo pytle vyzvednout osobně.
Odbor životního prostředí
a správy majetku, Městský úřad Slavičín

Třídění odpadů –
upozornění pro občany
Na sídlištích a v zástavbě bytovými domy
ve Slavičíně je zaveden systém třídění odpadu do barevných kontejnerů. Žluté kontejnery na plasty jsou vyváženy každý týden,
modré kontejnery na papír jednou za 2 týdny, bílé a zelené na jednotlivé druhy skla jednou za měsíc. Protože na některých místech
dochází k přeplňování kontejnerů a následně k odkládání tříděného odpadu mimo kontejnery a znečišťování okolí tímto odpadem,
upozorňujeme občany, že v případě plného
kontejneru u svého bydliště mohou tříděný
odpad odložit i do kontejnerů s volnou kapacitou u jiného domu či v jiné ulici. Kontejnery
na tříděný odpad totiž provozuje město a nejsou vázány na konkrétní dům či číslo popisné. Pokud dochází k trvalému přeplňování,
informujte prosím odbor životního prostředí
a správy majetku Městského úřadu Slavičín,

telefon 577 004 830, 577 004 832, majetek@
mesto-slavicin.cz, pokusíme se najít řešení.
Pokud máte větší množství tříděného
odpadu, je správným řešením odnést jej
do sběrného dvora v areálu SMS Pod Kaštany nebo na sběrné místo za kotelnou na sídlišti Malé Pole.
Martina Slámečková, odbor životního
prostředí a správy majetku

Město Slavičín
přijme hasiče
Město Slavičín přijme hasiče pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Slavičín kategorie JPO II s pohotovostí.
Výkon služby bude prováděn formou práce konané mimo pracovní poměr.
Požadavky na členy jednotky z hlediska

potřeb a charakteru výkonu služby:
věk nad 18 let
zdravotní způsobilost
zájem o práci v oblasti požární ochrany
zodpovědnost
bezúhonnost
Výkon služby v jednotce zahrnuje:
absolvování základní odborné přípravy
pracovní pohotovost v místě bydliště
nebo jiném místě tak, aby nebyl ohrožen
výjezd jednotky
údržbu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
pravidelnou odbornou přípravu
K výkonu služby je třeba souhlas zaměstnavatele.
Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Slavičín
u Mgr. Ivy Florešové, vedoucí odboru správního, dveře č. 108, telefon: 604 341 480 nebo
u velitele jednotky Martina Lutonského, telefon: 775 987 805.

Základní škola Slavičín-Vlára
ZŠŠ Slaavičín-VVlára ovvláddla
soutěžž Hejtm
j manův poháár
Mimořádným sportovním úspěchem se
mohou pyšnit žáci i učitelé slavičínské základní školy.
Podařilo se jim obsadit nejen 1. místo
ve Zlínském kraji, ale dokonce získat absolutní prvenství v celostátním kole sportovní
soutěže Hejtmanův pohár.
V úterý 27. října 2015 se zástupci žáků
i pedagogů školy zúčastnili slavnostního vyhlášení cen v krajském sídle. Předání ocenění se zúčastnili radní Zlínského kraje pro
školství, mládež a sport PaedDr. Petr Navrátil, Jakub Molnár, výkonný ředitel Asociace
amatérských sportů ČR, která je pořadatelem soutěže, zástupci vítězných škol a další
hosté. ZŠ Slavičín-Vlára získala výhrou kromě Hejtmanova poháru také částku 10 000 Kč
na pořízení sportovních pomůcek.
Cílem prvního ročníku soutěže Hejtmanův
pohár bylo podpořit u dětí a mládeže zdravý
životní styl, vztah ke sportu i pohybu a zároveň získat pro sportování co nejvíce žáků.
Soutěžilo se ve 14 krajích o 14 pohárů a ﬁnanční odměnu.

V celé republice se do něj zapojilo celkem
164 škol. Základní škola Slavičín-Vlára ovládla
celou soutěž v kraji i v celé České republice.
Našim žákům děkujeme za sportovní nadšení a dovednosti, jejich pedagogům za podporu i pomoc v soutěži. Velké poděkování
a uznání patří vyučujícím tělesné výchovy.
Ing. David Ptáček

Den otevřených dveří
I. a II. stupně
p
Základní školy Slavičín-Vlára
ve čtvrtek 10. prosince 2015
od 12.00 do 17.00 hodin
Vyučující se Vám budou rádi věnovat,
ochotně
ně Vás provedou po škol
škole, seznámí Váss se vzdělávací nabídkou a aktivitami školy, vybavením učeben moderní didaktickou
aktickou technikou jak v budově
I.. stupně (K Hájenkám 354),
35
tak i II. stupně (Školní 40
403).
Těšíme se na Vaši návště
návštěvu!
Telefon
on – I. stupeň školy: 577 341 779,
II.
I. stupeň školy: 577 341 304

Poodzim
mní sooustředěění Slavvičánkuu
V letošním jubilejním roce, kdy Slavičánek
při ZŠ Slavičín-Vlára slaví 30. narozeniny, navštěvuje tento folklorní soubor 35 dětí mladšího školního věku. Pod vedením paní učitelek Mgr. Miroslavy Zálešákové, Mgr. Hany Strnadové a Mgr. Boženy Bělohlávkové se snaží seznámit s písněmi, říkadly, tanci a zvyky
valašského regionu.
Díky grantu, který nám každoročně poskytuje město Slavičín, jsme si kromě jiného
mohli i letos dovolit jednodenní soustředění
souboru na hotelu Adamantino v Pozlovicích.
Novinkou a překvapením pro malé tanečníky během soustředění byl nácvik párových
tanců. Téma děti zaujalo natolik, že během
jednoho dne stihly nacvičit čtyři nové tance
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vídaly o životě našich předků. Potom se děti
vydaly prozkoumat každé zákoutí statku, prohlédly si zvířecí rodiny, bylinkovou zahradu
a poznaly také práci kováře. Příjemnou návštěvu v Envicentru pro krajinu si všichni
druháci užili a domů se vraceli plni dojmů.
Mgr. Eva Berčíková

Užžili jsme sii svátek sv.. Maartina

a několik písní. Po nelehkém tréninku jsme
všichni uvítali procházku nádhernou podzimní přírodou kolem luhačovické přehrady. Nejvíce se Slavičánci těší na to, jak předvedou výsledky svého snažení publiku na některém z veřejných vystoupení. Tím prvním
bude vánoční koledování pro bývalé zaměstnance školy. Na všechna další vystoupení Slavičánku jste srdečně zváni!
Mgr. Miroslava Zálešáková

Slaavilii jsme Den stromů
V kalendáři připadá Den stromů na 20. října 2015, kdy si ho
lidé na mnoha místech připomínají různými aktivitami. Letos
poprvé se k nim připojili také žáci 1. stupně naší školy. Téma stromů se prolínalo celým vyučovacím dopolednem. Ať to byly aktivity v přírodě, v okolí školy, v Klidové zóně
u rybníka či ve třídách, všechny byly zábavné a zároveň poučné.
Žáci 5. ročníku se navíc zúčastnili besedy
s panem Josefem Ščuglíkem a panem Antonínem Gbelcem, kteří v tento den přijali pozvání do naší školy. Zajímavě žákům vyprávěli
o životě stromů, o jejich vysazování, pěstování i kácení, o památných stromech, o významu lesů pro přírodu a pro člověka.
Protože žáky beseda velmi zaujala, domluvili jsme se na jejím dalším pokračování
ve 2. pololetí školního roku. Nezůstane pouze u besedy, ale rádi využijeme jejich nabídku
aktivně se zapojit při jarní výsadbě mladých
stromků s místními pracovníky lesů. Není
lepší forma prohlubování citlivého a pozitivního vztahu k přírodě, než její přímou pomocí a praktickou zkušeností. Už teď se na tuto
akci se žáky moc těšíme.
Mgr. Hana Majeriková

Drruhááci na návštěvěě v Envvicentruu
O ekologické programy není v naší škole nouze. Mnohé z nich můžeme uskutečnit
díky příspěvku z grantu města a nejinak tomu
bylo s exkurzí žáků druhého ročníku. Ti totiž
prožili dne 20. října 2015 netradiční podzimní
den v Envicentru pro krajinu ve Vysokém Poli.
Po příjezdu na místo se před nimi objevil
krásný statek s dřevěnými chalupami a spoustou zvířat okolo. Dětí se hned ujaly zdejší pracovnice, které si s nimi u bylinkového čaje po-

Již po druhé se v našem městě uskutečnil Svatomartinský průvod. Stejně jako vloni ho pořádala školní družina ve spolupráci
se Sdružením rodičů a s ﬁnanční podporou
z grantu města.
Svatý Martin přijel na svém koni v podvečer. Doprovázený průvodem osvíceným loučemi a lampiony prošel celým sídlištěm Vlára
až na školní zahradu. Zde všechny přivítala
hudba se světelnými efekty, plápolající ohně
připravené k opékání špekáčků, samozřejmě
svatomartinské svařené víno, perníčky a teplý
čaj. Atmosféra celého svatomartinského večera byla opět kouzelná, a tak už se nyní můžete těšit na jeho třetí ročník 11. listopadu 2016.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Juříkovi coby „sv. Martinovi“, panu Janotovi
za dárkové svatomartinské víno a učitelům,
kteří s přípravou programu pomáhali. Velký
dík patří rodičům, kteří se zasloužili o zdárný průběh této již tradiční akce.
Bc. Martina Ptáčková

ZŠ Malé Pole
Deen otevřeených dvveříí
Den otevřených dveří proběhne
na naší škole ve středu 13. ledna 2016
od 8.00 do 16.00 hodin.
Vedle prohlídky nově vybavených učeben, školní družiny, jídelny a dalších prostor školy Vás srdečně zveme k návštěvě
dopoledního vyučování. V jednotlivých
třídách můžete prožít s dětmi vyučovací hodinu, v odpoledních hodinách máte
možnost navštívit školní družinu.
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků
školy, ale i pro rodiče budoucích prvňáčků a další zájemce.
V měsíci dubnu bude již tradičně probíhat Miniškola pro budoucí prvňáčky. Bližší informace budou uveřejněny včas na stránkách školy, ve Slavičínském zpravodaji i na plakátech ve školkách a školách.

Poděkování
Pedago
ogičtí praco
ovníci ze ZŠ Malé
Pole děku
ují za účastt všem, kteeří přišli na lam
mpionový prr ůvod – P utování
s broučky a berr uškam
m i. Zároveeň děkujeme za pomocc při reealizaci tééto akce
Městském
mu úřa
adu Sla
avičín a Po
oliicii ČR.
Těšíme see na vššechny
y zase příššt í rok.
Ladislava Kn
noppová
pp

Informace
Vzdělávacího střediska
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači – 20 hodin
– 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin
– 700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin
– 1 000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní
rok 3 000 Kč (půl roku 1 500 Kč)
Ruský jazyk pro pokročilé – školní 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
čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využívat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek je možnost tisku, kopírování a ukládání dokumentů na média, vazby dokumentů do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle:
777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile – první podlaží.
Plán aktivit na prosinec: 1. prosince –
adventní věnečky, 8. a 15. prosince – falešný patchwork (koule)
Nadace Jana Pivečky srdečn
ně děkuje
městu Slav
v ičín a všem svým dárcům
m, partnerům, přř ízniv
vcům a dobrovo
ol níkům
za podporu
u a spoluprá
áci v roce 2015. Bez
Vaší pomoci bycc hom nemohli reea lizovat
celou řadu
u projeektů vee prospěch
h potřebných a pro
ojektů
ů, kteréé podporujjí výchovu a vzděláváníí a přiss pívají k vytt váření
zdravé obččansk
ké společnosti.
Děkujem
me ta
a ké všš em, kteří v roce
2015 ﬁ nan
nčně, materiiálně nebo
o organizačně pod
dpořilii činnost nízkop
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Jazykoový poobyt v Beerlííně
Hallo aus Berlin! Ve dnech 9. – 13. listopadu 2015 se 11 studentů našeho gymnázia zúčastnilo jazykového pobytu v Berlíně.
Součástí programu nebylo jen 9 hodin výuky německého jazyka v Did Deutsch-Institut
Berlin, zakončené získáním certiﬁkátu, ale
také návštěva kupole Reichstagu a Památníku berlínské zdi. Kromě toho jsme navštívili
i jiné dominanty německého hlavního města,
k nimž neodmyslitelně patří Braniborská brána, Alexanderplatz, ulice Unter den Linden
atd. Co bylo největším zážitkem? Pro mnohé
pohled z televizní věže na Alexanderplatzu,
pro jiné zase monumentální Berlínský dóm
či Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ale také
historické jádro města – Nikolaiviertel. A kde
jsme si to nejvíce užili? Určitě v interaktivním
Muzeu DDR a na atrakcích Potsdamerplatzu.
K nezapomenutelným zážitkům patří také pobyt v hostitelských rodinách. Na vlastní oči
jsme se přesvědčili, že Berlín je multikulturní město, kde se nebudete nudit.
Za pedagogický doprovod
Mgr. Marie Hrabinová
a Mgr. Markéta Bačová

Prrograam Eraasmus
V rámci programu Erasmus plus přijelo 5 žáků a jeden vyučující ze střední školy v Dubnici nad Váhom na 14denní stáž
od 5. do 13. listopadu 2015. Hlavní náplní stáže byla účast žáků v odborných strojírenských
předmětech přímo ve výuce a účast na odborném výcviku, jehož tématem bylo programování CNC strojů v řídícím systému FANUC.

Addapttační pobyty prvnních ročníkků
Adaptační pobyt G-1 a primy se uskutečnil ve dnech 26. – 27. října 2015 v hotelu Adamantino v krásném prostředí poblíž luhačovské přehrady.
První ročník informačních technologií
a mechatroniků strávil pobyt v Hájence v Brumově-Bylnici. Prosluněné podzimní počasí
přálo pohybovým aktivitám, takže naši prváci změřili své fyzické síly při hraní stolního tenisu, volejbalu a fotbalu. Primáni se zase

vyřádili při společných hrách v areálu hotelu a v bazénu. Součástí pobytu byly také poznávací aktivity jednotlivých tříd, které proběhly pod odborným dohledem psycholožky
PhDr. Evy Došlové.

Didakktická metoda SAIISON
Kvalitní výuka cizích jazyků patří k prioritám naší školy. Ve výuce cizích jazyků se
snažíme uplatňovat moderní didaktické metody orientované na komunikační a vyjadřovací schopnosti, které odpovídají požadavkům
a nárokům dnešní doby. V hodinách francouzského jazyka jsme se rozhodli zavést ve vybraných skupinách jednu z nejnovějších didaktických metod SAISON z nakladatelství Didier. O tuto metodu je i na jiných školách v kraji zájem. Vzhledem k tomu, že máme zatím
jako jediná škola na Zlínsku s touto metodou
zkušenosti přímo z výuky, oslovila nás agentura NIDV (Národní Institut Dalšího Vzdělávání) o příspěvek do konference. Konference se konala 4. listopadu 2015 ve Zlíně. Naše
škola navázala s nakladatelstvím úzkou spolupráci a získala pro studenty, kteří se podle této metody učí, učebnice i pracovní sešity pro výuku francouzštiny zdarma.
Mgr. Dana Ondrušková

Výsledky soutěže „Logická olympiáda“ kategorie „C“ – celkem se do kategorie (studenti středních škol – posl. 4 ročníky studia SŠ)
zapojilo 11 440 řešitelů, z toho v našem kraji 572. Na 28. místě v kraji skončil David Poláček z G-4 a na 75. místě se umístila Marie
Kuželová z kvinty.
Tým našich piškvorkářů z G-1 (Pavel Šuráň, Jan Častulík, Ondřej Čech, Matěj Kubiš
a Adam Pecha) skončil na krásném 4. místě
v konkurenci 60 vesměs starších účastníků
všech škol v okrese.

Ússpěcch v osstravské televizzi
Trojnásobné vítězství v Bludišti! Naše třída kvinta byla vybrána do soutěže Bludiště.
Tým ve složení Agáta Romanová, Petr Krůžela, Martin Procházka a Ondřej Skládal, jela
do ostravského studia podpořit celá třída.
V prvním kole jsme ještě nevěděli, co vše natáčení obnáší, tak i trocha nervozity způsobila,
že naše vítězství bylo velmi těsné. Ve druhém
a ve třetím kole jsme již naše soupeře rozdrtili jak ve sportovních, tak ve vědomostních
úkolech. Velké díky patří fandícím spolužákům, kteří ve studiu vytvořili nádhernou atmosféru a získali si tak sympatie celého natáčecího týmu.

Sooutěžže
Přírodovědný klokan – velký úspěch
Regina Václavíková ze třídy tercie se umístila
s velkou bodovou převahou na 1. místě v soutěži Přírodovědný klokan v celém Zlínském
okrese, porazila tak dalších 1 145 řešitelů.
V rámci Zlínského kraje pak dosáhla na krásnou 4. příčku (o jediný bod jí unikla bronzová
pozice). Zde se utkalo 3 438 řešitelů. Daniel
Sukaný ze třídy G-2 se umístil v této soutěži
na krásném 2. místě ve Zlínském okrese. Porazil tak 450 dalších řešitelů. V rámci Zlínského
kraje je hodnocen na 3. místě spolu s dalším
studentem, zde se utkal s 1 367 soutěžícími.
Student 3. ročníku Richard Soja zvítězil
v naturální kulturistice na mezinárodním mistrovství Slovenské republiky v kategorii dorost. O týden později se umístil na 2. místě
na mezinárodním mistrovství České republiky v kategorii junioři. Gratulujeme.
Výsledky soutěže „Logická olympiáda“ kategorie „B“ – celkem se do této kategorie (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) zapojilo 20 736 řešitelů, z toho v našem kraji 1 472. Na 65. místě v kraji skončil
David Maryáš z kvarty.

Naabíddka praací pro veřeejnoost útvaaru SOŠ
Strojírenství – výroba strojírenských výrobků z kovů a jiných technických materiálů, CNC obrábění.
Instalatérství – rozvody vody a topení
a jejich opravy.
Elektrikářství – zhotovení elektro rozvodů a jejich opravy.
Automechanici – běžné opravy osobních vozů, malých dodávkových automobilů, příprava na technické prohlídky, přezouvání pneu.
Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy
při společenských akcích.
Je nutné předem domluvit telefonicky
druh a rozsah práce u Bc. Many, tel. číslo:
731 636 995.

Pronáájem haaly TV na SOŠ
Škola nabízí veřejnosti nebo sportovním
klubům možnost využití nově zmodernizované haly na SOŠ.
Adaptační pobyt v Hájence
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Zprávy z domečku – DDM Slavičín

Listopadový měsíc je již za námi, no a co
jste s námi prožili?
Za námi je akce „Dýňohraní a dýňová
strašidýlka“, kterou uspořádal v pátek 6. listopadu 2015 DDM Slavičín ve spolupráci
s Městským infocentrem Slavičín. Naše
zařízení vyhodnotilo na této akci výrobky dětí a všechny děti byly po zásluze odměněny hezkými cenami. Dýně jsme pak
slavnostně, společně s rodiči, rozsvítili
před DDM Slavičín.
Máme za sebou tradiční akci pro cílovou skupinu rodiče a děti se sportovním
zaměřením „Závodí celá rodina“, uspořádanou v sobotu 14. listopadu 2015.
 Chystáme se přispět svou troškou do mlýna, a to formou připravovaného vystoupení u příležitosti letošního Rozsvícení vánočního stromu.

Také máte pocit, že čas běží stále rychleji? Že nedávno skončila letošní dovolená
a na dveře tluče zima? Sníh, Mikuláš, Vánoce, Silvestr. Hlavou se honí pocity, jak jsme
vlastně ten rok zvládli. Do jeho konce sice
schází ještě jeden měsíc, ale v podstatě – rekapitulovat se dá již nyní.
Naší snahou bylo poskládat jedno velké puzzle a nabídnout klientům co nejlepší
obrázek roku 2014/2015 a to tak, aby v něm
všechny dílky našly své místo. Naše snaha
je ale jen jedním dílkem puzzle, které má
sloužit k tomu, aby byl obrázek úspěšně složen. Práci bychom nezvládli bez kolektivu
interních pracovníků. V této souvislosti je
na místě vzpomenout práci PaedDr. Zdenky Odehnalové, která u nás působila do července 2015 jako ředitelka. Patří jí velký dík
za její práci pro dům a hlavně pro děti, kte-

Poradenské centrum R-Ego
Realizujeme:
 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
pro cílovou skupinu 7 – 15 let (NZDM)
 speciﬁcké programy primární prevence
Jsme:
 držitelem „Pověření pro výkon sociálněprávní ochrany“
 držitelem „Certiﬁkátu odborné způsobilosti na programy speciﬁcké primární prevence poskytované v rámci školní docházky“
 registrovanou sociální službou na provoz
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

co bylo... coo je... coo buude....
 Se zahájením nového školního roku jsme
zahájili další kolo víceletých programů speciﬁcké primární prevence na základních školách. V tomto pololetí máme již nasmlouvané programy na 16 školských zařízeních v našem regionu. Programy jsou v plném proudu
a jejich cílem je dlouhodobá práce s třídním
kolektivem zaměřená na prevenci rizikových
projevů chování. Pravidelná setkání s každým
třídním kolektivem je 2x ročně, celkem 4 hodiny. Forma je závislá na ročníku – interaktivní beseda, zážitkové techniky, modelové situace, diskuse, příběhy, práce ve skupinách, hra.
 Činnost v nízkoprahovém klubu je pro uživatele k dispozici od pondělí do pátku v rámci provozní doby. Mimo standardní činnosti nově odstartovala celoroční hra s názvem

„Klíče k pohodě“. Jednotlivá témata odpoledních aktivit jsou rozdělena do devíti hlavních
tematických okruhů – každý měsíc jiné téma
(např. úskalí sociálních sítí, konﬂikty mezi
sebou, komunikace, závislosti, lhaní, zdravý styl, agrese, šikana, krádeže…). Konkrétní
aktivity se budou vztahovat na problémy vyskytující se v těsné blízkosti dětí a dospívajících, se kterými se mohou setkat. Hra je pojata formou soutěže, takže nejen informace,
poučení, zábava, prevence ale také závěrečné vyhodnocení.
V listopadu proběhlo další vzdělávání pěstounských rodin.
Proběhne „Předvánoční bazárek“ (4. prosince 2015 od 9.00 do 17.00 hodin).
 Proběhne „Předvánoční noc v klubu“
(11. prosince 2015).
Podrobné informace k jednotlivým aktivitám budou vždy na webových stránkách,
případně se dostanou k uživatelům zařízení
v době, kdy budou aktuální.
Přejeme všem čtenářům pohodový poslední měsíc v roce.
Bc. Romana Slováková,
pedagogický pracovník

Maalé ohlédnnutí…
„Noc nekonečné zábavy“ byla jednou z aktivit, které probíhají v nízkoprahovém klubu.
Večer byl zahájen netradičními seznamovacími hrami „Číselná seznamovačka“ a „Klo-

ré svou činností úžasně vedla. Přejeme jí
zdraví, které moc potřebuje.
Do krátkého slova „dík“ patří i poděkování stávajícím interním pracovnicím
DDM: Adéle Ritterové, Jarmile Jordánové,
Marii Jirákové. Není totiž vůbec snadné
pracovat v kolektivu, v němž celkový úvazek interních pracovníků (ředitelka, vychovatelka, hospodářka, domovnice – uklizečka) činí pouze 2,7! Provoz zařízení je v podstatě od rána do večera, v období krátkodobých i dlouhodobých prázdnin a samozřejmě i o dalších, víkendových dnech.
Další dík patří externím pracovníkům
DDM, vedoucím zájmových kroužků. Jejich „minimzda“ určitě není hnacím motorem, motivací pro spolupráci s námi.
Do okruhu lidí, které je v tuto chvíli vhodné vzpomenout, patří i pracovníci našich
příměstských táborů, kurzů, pomocníci při
akcích, další subjekty, které s námi spolupracují. Patří k nim především školy a školská zařízení na území Slavičína a přilehlého okolí. Bez pochopení a pomoci zřizovatele by dobrá funkce DDM byla nemyslitelná. Shrnu-li to, pak ještě jednou velký
DÍK – všem zmíněným.
Dovolte mi, popřát Vám co nejpříjemnější prožití letošních Vánoc, no a do nového roku pak přání jen toho nej, nej, nej.
Ať se snaha, úsilí, dobrý úmysl a nápad promění v to nejlepší ve prospěch
těch, jimž naše zařízení slouží.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM
bouk plný překvapení“. Každá aktivita probíhala v duchu bodového hodnocení. První
hra se jmenovala „Kreslená píseň“, kde se
pod vylosovaným číslem skrýval název písně, kterou jsme měli ztvárnit podle své fantazie. Ve druhé aktivitě „Ztracení pohádkoví hrdinové“ jsme se ocitli na chvíli v pohádkovém světě. „Tiskárna v klubovně“ byla třetí soutěžní aktivita, zaměřená na slovní zásobu. Ve „Zvukové hádance“ jsme vyzkoušeli řadu zvukových efektů. „Obrázková hra“
byla o knížkách. V „Rozdělovačce“ jsme naopak soutěžili v dovednostech matematických.
Poslední aktivitou před ﬁlmem a uložením se
ke spánku bylo „Podepiš co nejvíckrát“. Při
programu panovala výborná atmosféra a pohodová nálada. Určitě jsme si všichni zas jinak zpříjemnili svůj volný čas.
Účastníci nocovky
Na zá
ávěrr bych
hom ch
htěli vyjád
dřit velkéé poděkován
ní za
a pod
dporu našeho zařízení v měsíci listo
opad
du panu Peetrr u Vítkov
vi, jedna
ateli
fy Nářadí Vítek, s. r. o.,, ve Slaviičíněě a paní
Miroslav
vě Vaclo
ové, jed
dnatelce fy Papírrnictví – Ka
ancelářsk
ké potřeeby Vaclo
ovi, Proﬁ
ﬁ Paper, s. r. o., ve Sllavičíněě.
Činnost R-Ego, z. s., dlouhodobě podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Zlínský kraj, město Slavičín.
Kontakt: R-Ego, z. s., nám. Mezi Šenky 19,
763 21 Slavičín, telefon: 577 341 446, mobil:
732 713 014, web: www.r-ego.cz.
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ZUŠ Slavičín
Základní umělecká škola Slavičín Vás
srdečně zve na prosincové koncerty:
1. Adventní koncert, 6. prosince 2015
kostel sv. Vojtěcha v 19.00 hodin.
Začátkem adventní doby k nám opět zavítá devítičlenná hudební skupina Sešli
jsme se. Mladí hudebníci jsou absolventy
Janáčkovy konzervatoře Ostrava, v současné době studenti vysokých hudebních
škol. Jejich velmi živá a emoční vystoupení jsou zaměřena na duchovní písně v netradičních úpravách s vlastním aranžmá.
Jedinečná atmosféra každého z koncertů
zůstává nadlouho v srdcích posluchačů.

ZUŠ zve na Vánoční žákovský koncert
s výstavou na radnici ve Slavičíně, úterý
15. prosince 2015. Začátek vernisáže výstavy v 17. 00 hodin, koncert v 18.00 hodin.
2. Adventní koncert, sobota 19. prosince 2015, kostel sv. Vojtěcha v 19.00 hodin.
Konec adventní doby umocní vystoupení smyčcového komorního ansámblu Musica Minore. Tento soubor také není našim posluchačům neznámý. Někteří členové vyšli ze slavičínské ZUŠ a ve Slavičíně
už zahráli několikrát. Dnes se jedná o mladé umělce, členy ﬁ lharmonií či hráče významných hudebních těles v České i Slovenské republice. Proto si troufám říct, že
se můžeme těšit na krásný a povznášející
zážitek z duchovní hudby, obohacený písněmi mladé sopranistky a nevšedním sólovým vystoupením na tzv. královský nástroj – harfu.
Za celý kolektiv ZUŠ přeji všem žákům,
rodičům a příznivcům dobré hudby klidný advent, radostné a spokojené vánoční svátky a v nastávajícím roce 2016 jen
to nejlepší!
Anna Frajtová, zást. ředitele ZUŠ

Kuželkářský klub Slavičín

Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, informace na telefonu: 604 715 537 – Pavel Sláma.
Nabízíme ﬁrmám možnost své prezentace
v prostorách kuželny, informace na telefonu:
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.
www.kkslavicin.cz
DOMÁCÍ ZÁPASY V PROSINCI 2015:
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olickkou farnostíí
Vás srdečně z vouu na
1. ADVENTN
NÍ KONCERT
T
vystoupí hudební skupina
SEŠLI JSME SE
Ma
arie Hujerrová
á – housle
Marrie Korpa
asovvá – housle
Lauura Zednííčková – viola
Paulínna Glacovvá – vio
oloncelllo
Micha
al Zedníček – vio
oloncello
o
Veronikka Muroňňová
á – kontrab
b as
Anežka
a Gebaueerovvá – akordeeon
Barborra Jirásko
ová – só
ólový zp
p ěv
Barbo
ora Durďá
ákovvá – klarineet,
zobccové ﬂétny, stipeendisstka Nadacce ČHF,
býva
alá žákynně ZUŠ Slavičínn
Neděle 6. prosince 2015, 19.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně
Vstupné dobrrovo
olné.
2. ADVENTNÍ KO
ONCER
RT
vystoupí komorní ansámbl
MUSICA MINORE
Iva
ana Frajto
ová – housle
Michhaela Petrríková – houslee
Martin Peetrík – viola
Michhal Hreňo
o – violoncello
o
Michhal Pokorný – ko
ontrabass
Ivona
a Křivánkková
á – cembalo
o
Pavvlína Švesstková – zpěv
Iva
ana Švesttková – harfa
Sobota 19. prosince 2015, 19.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně
Vstupné dobrrovo
olné.

zorům, a sice ﬁrmě RTOX CZ, kteří se postarali o hodnotné ceny.
Výsledky:
Muži
1. místo: Tomáš Alexa, Slavičín
2. místo: Josef Hanke, Bojkovice
3. místo: Ondřej Fojtů, Valašské Klobouky
Ženy
1. místo: Eva Pizúrová, Slavičín
2. místo: Marie Matulíková, Luhačovice
3. místo: Romana Tomášková, Slavičín

Co se činnosti místního badmintonového
oddílu týká, tak nás stále přibývá a svoji činnost také od října zahájil dětský badmintonový oddíl při DDM.
Na závěr si Vás tímto dovolujeme pozvat
na akci, kterou budeme letos jako oddíl pořádat už po druhé, a sice Mikulášské odpoledne pro děti, které se koná v sobotu 5. prosince 2015 od 15.00 do 18.00 hodin. Těšíme
se na Vás.
Alena Jančaříková

Srdečně zveme na

NOVOROČNÍ KONCERT
ZUŠ Slavičín, který se uskuteční
ve čtvrtek 28. ledna 2016
v sále Sokolovny Slavičín.

Orel Slavičín
3. roččník turrnaje v baddminntonu
Dne 10. října 2015 se uskutečnil 3. ročník
turnaje v badmintonu v místní Orlovně. Jelikož prostředí Orlovny umožňuje hrát pouze
na jednom kurtu, dopoledne a odpoledne tak
patřilo mužům a po nich odehrály své zápasy ženy. Máme radost, že se i letos zúčastnili hostující hráči z okolí – a to z Bojkovic, Valašských Klobouk a Uherského Brodu. Přijeli k nám ale i nováčci, a to ženské družstvo
z Luhačovic. Hrály se dvouhry, na dva sety
do 15 bodů. Obzvláště u mužů se bylo opravdu na co dívat, jejich zápasy byly velmi vyrovnané a na vysoké úrovni. Těší nás, že i při
takové konkurenci dokázali první místa obhájit členové místního oddílu a za to jim patří uznání a dík. Po celou dobu turnaje vládla příjemná a přátelská atmosféra a už teď se
všichni zúčastnění těší na příští ročník.
Děkujeme také našim už tradičním spon-

Úspěch SK Snipers Slavičín

Dne 29. říjn
na 2015 se starší žáci SK Snipers Slavičín zúčastniili ﬂorballového turnaje v Luhačov
vicích. V konkureenci 6 týmů
skončili na 2. místě.
Milan
n Fojtík, Josef Vlček
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ŘÍJEN
Petr a Lucia Dufkovi – syn Jan
Veronika Malíková – dcera Veronika
Jiří Bartoň a Alena Jánošková – syn Jiří
Alexandr
Igor a Hana Kováčovi – syn Kristián
SŇATKY – ŘÍJEN
Martin Málek a Eva Greschnerová

Josef Ondrůšek a Jitka Josefíková
Bedřich Kročil a Zdenka Váňová
David Brzobohatý a Dominika Výduchová
ÚMRTÍ
1. 10. 2015 Jiřina Suchánková, 96 let, Šanov
3. 10. 2015 Anna Florešová, 80 let, Lipová
4. 10. 2015 Ludmila Sommerová, 81 let, Divnice
8. 10. 2015 Jaroslav Homola, 63 let, Slavičín

9. 10. 2015 Petr Selinger, 60 let, Slavičín
14. 10. 2015 Dobroslava Bělohlávková,
ohlávková, 86 let, Slavič
Slavičín
16. 10. 2015 Miloslava Mášo
ová, 71 let, Slavičín
17. 10. 2015 Stanislav Dubecc, 78 let, Slavičín
26. 10. 2015 Miroslav Gongó
ór, 87 let, Hrádek
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
nského zpravodaje narození Vašeho
Vaš
dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského
Městsk
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

VZPOMÍNÁME

Dn
ne 6. prosince 2015
5
uply
yne už rok od chvííle,
kdy nás nav
vždy opustila naše milovaná
maminka a babička,,
paníí Věra KOZUBÍKOV
VÁ.
Za tichou
u vzpomínku děkují synové
s rodinami.

Dne 28
8. prosince 2015 up
plyne
10 smutn
ných let, kdy nás opustila
na
aše maminka, paníí
Ludmila
a BELŽÍKOVÁ z Hrrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
o
ou
vzpomínku
u děkují synové s rodinamii.

Dn
ne 2. prosince 2015
5
vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí naší manželky, mamink
ky, babičky,
prababičky
p
yap
praprababi
p
ičky,
paní Mariie POLÁŠKOVÉ z Petrůvky.
y
Stále vzpomínají manžel a dcery
s rodinami.

Dne 7. prosince 2015
5
uplyne
p y 35 let od úmrtí pana
Jindřicha ŠKODY
Y ze Slav
vičína.
Dne 19. června 2015 by se do
ožil 90 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti Naďa a Karel s rod
dinou.

Dne 12. prosince 2015 by se dožil 100 let
náš ta
atíneek, dědeček a pradědeček, pan
Jan BAŘIN
NA z Hrádku.
S lá
ásko
ou a úctou
u vzpomínají dcery
s rod
dinami.

Dne 12. prosince 2015 uplyne rok, co ná
ás
opu
ustil náš milovaný
ý manžel, tatínek,
děd
deček a syn, pan Jaroslav MALÍK.
Kd
do jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka,
sy
yn a dcera s rodinami, maminka
a ostatní příbuzní.

Dne 19. pros
ro incce 2015
2015
vzpome
vzp
meneme 1. smut
me
utné
né výr
výročí
ý očí
očč úmrtí
úmrtí
pana Ant
Antoníína VES
An
ESELÉ
ELÉHO
ELÉ
HO
HO
z Boh
ohusla
lavic
vic.
S lásk
áskou,
ou, úc
úctou
tou a vdě
vděčno
čno
ostí
st
vzpomí
vzp
omínaj
omí
na í manž
naj
manžel
nželk
el a,
dcera
dce
ra a sy
syn
yn s rodi
rodi
od nami
a osta
osta
statní
tní p
příbuzenstv
příbu
tvo.
tv
o.

Dne 2
Dne
27. prosince 2015 si připomenemee
10. výročí úmrtí pana Františka GONII
10.
z Bohuslavic nad Vláří.
Kdo
o jjste ho znali, vzpomeňte s námi.
S lásk
lásskou a úctou vzpomínají manželka
a
a dcery s rodinami.

Dne 22. prosince 2015
vzpo
omenemee 1. výročí úmrtí
pana Jiř
iříh
íh ZABLO
ího
OUDILA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a syn
y s rodinou.

Dnee 4. prosince 2015 tomu bude 10 let,,
co ná
ás opustila paní Jiřina OCELÍKOVÁ
Á
a dne 1. prosince 2015 vzpomeneme
4. výročí
ý
úmrtí p
pana
Rostislava OCELÍKA.
S láskou a úctou vzpomíná
p
dcera Zdenka s rodinou.

Dne 11. prosince 2015
vzpomeneme 1. smutné výročí
ý
úmrtí pana Aloise BLÁHY
ze Sllavičína.
S láskou a úctou stále
vzpomína
ají manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme za tiichou vzpomínku.
Rodina
a Bláhova.

Ča
as běží a zastavit se nedá, zatímco
nám
m se zdá, že to bylo včera, co zemřel
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef VAŠÍČEK z Divnic.
Ale dál se točí svět,
dne 16
6. prosince 2015 už to bude 10 lett.
Za tiich
hou vzpomínku děkuje manželka
a
a dcery s rodinami.

Dn
ne 11. prosincee 2015
vzpo
omeeneme 2. smu
utné výročí
úm
mrtíí pana Martin
na HUNI
ze Slavičína
a.
S lá
ásk
kou a úctou vzzpomínají
rrodiče, prarod
diče,
sesttra Alena s ro
odinou.
Kdo jstee ho znali, vzpom
meňte s námi.

Dne 29. prrosince 2015 vzpomeneme
3. smu
utné výročí
ý
úm
mrtí pana
Anto
oníína ŽÁČKA, který by se
dne 19. února 2016 dožil 80 let.
S lá
ásk
kou a úctou vzzpomínají
manželka a děti.

Dne 9. prosince 2015 vzpomeneme
1. ssmutné výročí
ý í úmrtí
pan
na Františka BA
ARTOŠE.
S lá
lásk
kou a úctou vzzpomínají
manžželka, syn Radek
k s rodinou,
dcera Pavla, dcera Jan
na s rodinou,
mam
minka a ostatní příbuzní.

Dne 4. prosince 2015 vzpomeneme
15. smutné výroččí úmrtí
pana Oldřicha FRAJTA
TA z Hrádku.
S lásko
ou a úctou vzpom
mínají synové
a dcera s rodin
nami.

www.mesto-slavicin.cz
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BLAHOPŘÁNÍ
HOPŘÁ
H PŘ
ŘÁ
Dne
ne 14.
14
4 prosince
sin
since
ince 2015
se dož
dožívá
dožív
žží
žív
í á krásných
krá
kkrásn
snýc
ých 1
10
100
0 let
paní Anna
na ŠČUGLÍKOVÁ
ŠČU
Š
ČU
ČUG
UG
GL
LÍK
LÍ
ÍKO
KO
K
OVÁ
OV
O
VÁ zee Š
V
Šanova.
Ša va
Šan
Za její lásku
ku jíj děkují
d jí a do
dě
do dalších
da
d
alš
a
alších
alší
lšíc
ších
ších let
et přejí
př
pře
př
hojnostt zd
zzdra
zdraví,
zdr
dra
raví,
aví,í, lá
llásky,
ássskky
á
kyy,, pohody
po
poh
p
oho
ohho
o
ody
dyy a Božího
d
Božíh
Bož
Bož poB
žehnání
ehnání
eh
hná
hná
á íd
dět
děti,
ěti
ěti,i, vn
vnuci
vnu
nuuc
uci
cii a p
pravnuci.
ra
ravnuci.
avnu
av
vvnnu
Dne 6. prosince 2015
5 by se dožill 75 let
náš drahý manžel, ta
atínek a děd
deček,
pan Ladislav KESZ
ZELI z Hrád
dku.
S láskou a úctou vzpo
omínají man
nželka
Radvanka, dcera Ren
nata s rodino
ou, syn
Ladislav s rodinou a dcera Radv
vana.

Dne 30. prosince 2015 vzpomeneme
2. smutné výročí
ý
úm
mrtí pana
Emila URBANÍKA ze Slavičína.
S láskou, úctou a vděčn
nosttí vzpomínají
a za tichou vzpomínku děěkují manželka
a dcery s rod
dinami.

Dne 17. prosince 201
15
uplyne 15 lett, kdy
y nás na
avždy
y
op
pustil pan Miroslav ARG
GALÁŠ
z Divnic.
S láskou a úctou vzpom
mínají
man
nželka Mariee a dcery s ro
odinami.

Dnee 2
2.. p
prosince
pro
pr
rro
ossi
o
siinnnce
cce 2015
20
201
015
oslaví
o
ssla
slav
slaví
laví
avví naše
nna
naš
a
aše
aš
šee m
ma
mamin
maminka,
mami
ami
mink
m
min
minka,
inka,
ka
a
paní Františka
antiška
tišk
iiška
ška
ka
aG
GOT
GOTTFRIEDOV
GO
GOTTFRIEDOVÁ
OT
TT
T
TFR
FRIED
EDO
OV
OV
VÁ
Á
z Petrůvky
růvky
ůůvky krásných
rá
á nných
ýchh 10
1
100
00
0
0 le
let.
Hodně zdraví, lásky
sky
sky a Božího
Božíh
žííh
ího
ho požehnání
do dalších let přejí
eejíí děti
d s rodinami.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Petr Zemčík ve dnecch
15. – 18. pro
osince 2015 neo
ordinuje.
Zastupuje MUDr. Jolanna Maloto
ová.

Dne 22. prosince 2015 vzpomen
neme
1. smutné výroč
ý čí úmrtí pan
ní
Boženy STRUHAŘO
OVÉ ze Slaviičína.
Kdo jste ji znali, vzp
pomeňte s námi.
S láskou a úctou vzp
pomínají ma
anžel
František, dcery Jitka, Marceela
a syn Miroslav s rodinami..

Dne 16. prosince 2015 vzpomeneme
20. smutné výročí, co nás navždy
op
pustila naše drahá ma
amiinka a babička,
paní Marie VINCOUR
ROV
VÁ z Hrádku.
S láskou a úctou vzp
pom
mínají dcera
Radvanka, vnoučata Ren
nata a Ladislav
s rodinami, vnučk
ka Radvana.

Městská knihovna
1. – 31. prossince 2015

Výtvarné práce
studentů gymnázia
Galerie měsstské kn
nihovny, otevřeno
v půjčovn
ní době.
úterý 1. prosince 2015, 18.00 hodin:
Ve stopách Vikingů – Dánsko – Faerské
ostrovy – Island – Grónsko
Přednáška cestovatele a spisovatele Jiřího Máry. Dále účinkují Alena Márová a Jiří
Mára ml.
Místo konání: Sokolovna. Vstup volný!
čtvrtek 3. prosince 2015, 15.00 hodin:
Mikulášské čertoviny – VIII. ročník
Do knihovny tradičně zavítá Mikuláš, který
bude mít připravenu pěknou nadílku pro malé
účastníky pravidelné akce Veselé čtení s Nezbedníčkem. Pořadem provází jako obvykle
popletený skřítek, který si pro děti přichystal pestrý program v podobě her a výtvarných
činností v duchu předvánoční nálady. Účast
je nutné hlásit předem na e-mail: knihovna@
mesto-slavicin.cz nebo na tel. 577 341 481 nejpozději do středy 2. prosince 2015. Srdečně
zveme děti s rodiči i s prarodiči!
úterý 15. prosince 2015,
13.00 – 16.00 hodin: Čekání na Vánoce
V tento den si můžete zpříjemnit očekávání
svátečních dnů štědrou předvánoční nadílkou – knihovnou vyzdobenou krásnými dekoracemi od členek Dílny inspirace a členek
Diaklubu. V kreativní dílně můžete s pomocí knihovnic vytvořit jednoduché dárečky
a ozdoby nebo načerpat další náměty na výstavě knih, inspirujících k domácímu tvoření. Návštěvníci akce mohou tak jako každo-

Dne 22. prosince 201
15
by se dožila
a naše mamin
nka,
paní Štěpánka MÜNSTEROV
VÁ 100 let.
S láskou
u vzpomínajíí
dceera Marie a zeť Josef, sy
yn Josef
a snacha Aničk
ka, snacha La
adislava,
vnuci, vnučky a pravnu
uci.

ročně napsat Ježíškovi svá knižní přání, případně si vybrat některou z aktuálních novinek k zapůjčení.
Letos poprvé lze u nás využít možnosti vyfotit se ve speciálním fotokoutku, laděném
do vánoční atmosféry.
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům,
že v době mezi svátky (od 28. do
31. prosince 2015) bude knihovna uzavřena.

Kouzelné Vánoce a pohodu v novém roce!
To přejí pracovnice městské knihovny…

S knihhovnouu v posleedním čtvrt rooce
Přestože se doba vánoční nadílky teprve
blíží, snahou knihovny bylo již po celý podzim nadělovat široké veřejnosti akce všeho druhu. Všem, kdo si tedy v tomto období
do knihovny našli cestu, bylo dopřáno setkat
se zde s mediálně známými i jinak zajímavými osobnostmi nebo si rozšiřovat své obzory
nabídkou přednášek s různorodou tematikou. Vyznavači zdravého životního stylu tak
již v září dostali příležitost navštívit inspirativní prezentaci rodinné farmy Sedmikráska
v podání majitelky, paní Hanky Urbánkové,
která zde propagovala přírodní léčebné postupy pomocí bylinných preparátů. Po několika letech se také na Sokolovně zopakovalo
setkání s novinářkou Pavlou Jazairiovou, která představila svoji novou knihu povídek Před
obzorem a neopomněla v dynamické diskuzi s publikem přidat i mnoho dalších příběhů a zkušeností z cest. Další známou autorkou, kterou mohli literární příznivci blíže poznat, byla Iva Pekárková, žijící v současnosti
v Londýně. V rámci svého měsíčního turné
po České republice zavítala i do našeho města, kde představila svou poněkud nekonvenční tvorbu. Bezprostředním projevem a neotřelými zážitky z pobytu v mnoha zemích dokázala na besedě vytvořit humorem nabitou
atmosféru, čímž si všechny přítomné okamži-

MUDr. Jolana Malotová ve
e dnech
21. prosince 2015 – 1. ledn
na 2016
neordinuje.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Roman Űberall ve dnech
14. – 18. pro
osince 2015 neo
ordinuje.
Zastupuje MUDr. Radm
mila Pinďá
áková.

tě získala na svou stranu. Na své si také přišli
zájemci o cestopisné poznatky, které jim poutavě zprostředkoval světoběžník Petr Nazarov.
Umožnil jim pomyslně procestovat vskutku
nezanedbatelný kus světa – takřka celou Jižní Afriku od Atlantiku až po Indický oceán.
Pokračovala série oblíbených besed s historickou tematikou vztahujících se k našemu
regionu, pořádaných ve spolupráci s Klubem
přátel historie Slavičínska. PhDr. Ladislav Slámečka se tentokrát ve své říjnové přednášce zaměřil na nepříliš známé osudy legionářů slavičínské farnosti v kontextu dějinných
souvislostí první světové války. Další beseda pana Ladislava Slámečky byla věnována
vzpomínání na zdejšího významného občana – stíhacího pilota plk. Josefa Stehlíka v. v.
u příležitosti 100. výročí jeho narození. Podnětným a dosud sporadicky publikovaným
příspěvkem k osvětlení bílých míst slavičínské historie bylo listopadové povídání badatele Marka Semely o divnickém zámku. Tato
zdařilá přednáška veřejnosti odkryla dosud
netušené skutečnosti o již zaniklém památném objektu, opředeném mnoha tajemstvími.
Souběžně s akcemi pro veřejnost proběhl bezpočet pořadů pro všechny věkové
kategorie a různé cílové skupiny obyvatel,
od nejmenších až po seniory. Např. předškoláci si každý měsíc užívali veselá čtení se skřítkem Nezbedníčkem. Všechny skupiny dětí
z „mateřinek“ pak mohly zavítat do improvizovaného Lesního království – zábavně znalostního pořadu s tematikou lesa a jeho obyvatel. Školákům z družinek se v několika odpoledních blocích s názvem Malí detektivové dostalo možnosti, jak se hravou formou
přiučit základům kriminalistiky ve spojitosti
s představením dětského detektivního románu. Studenti Gymnázia J. Pivečky si v knihovně pro změnu zpestřili výuku zeměpisu setkáním s již zmíněným cestovatelem Petrem
Nazarovem. Úspěšně pokračovalo každoměsíční rozvíjení čtenářských dovedností u dětí
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raného věku na pomocí cyklu knižních hrátek Čtenářem od batolete v Mateřském centru. Z dalších pořadů věnovaných naší mladé generaci nelze nezmínit např. Toulky Slavičínem pro třeťáky ze ZŠ Malé Pole či dvoudenní zábavný happening Pohádkiáda, realizovaný za skvělé spolupráce DDM Slavičín.
Mezi oboustranně příjemná a naplňující setkání lze zařadit zábavná odpoledne pro handicapované děti ze sdružení Přátelé z lásky,
kterým jsme opět s velkou radostí „přivezli“
scénickou pohádku Hrnečku vař! Jsme také
vděčni za stálou přízeň mladých klientů Charity sv. Vojtěcha, kteří se o letošním podzimu
pobavili na tradičním vědomostním klání Svět
v otázkách a odpovědích. Výborná spolupráce se spolky seniorů byla jejich členům z naší
strany alespoň částečně kompenzována uspořádáním několika přednášek (např. O bylinkách a jejich použití, Soukromé životy našich
prezidentů – pokračování cyklu aj.) a každodenním vytvářením pohody a kvalitního zázemí v budově knihovny.
Dění v knihovnické galerii lze považovat
za neméně pestré jako výčet všeho předchozího. Její návštěvníci mohli se zalíbením obdivovat nápaditou rukodělnou tvorbu členek
Dílny inspirace či impozantní výtvarné práce studentů GJP Slavičín. Zvláštní a jedinečné odstíny světla do galerie vnesla výstava fotograﬁí Ing. Jana Tluky, který se aspoň na nějaký čas takto poeticky „vrátil“ do míst svého
dětství a mládí.
Tolik jen k části uplynulých aktivit, jež
v podzimním období přispívaly k obohacení
místního kulturního života a byly uskutečněny díky ﬁnanční podpoře města Slavičín.
Nyní v čase nadcházejících svátečních dnů
bychom Vás tedy chtěli obdarovat nejen čtivými knižními novinkami či programy navozujícími předvánoční atmosféru, ale také přáním krásných, poklidných a harmonických
Vánoc, prožitých v kruhu Vašich nejbližších.
Mgr. Gabriela Klabačková
a
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ČESKO ZPÍV
VÁ KO
OLEDY
Slavičín – Horní náměstí –
pod vánočním stromem
9. prosince 2015, od 18.00 hodin
Zazní kla
asické vá
ánoční ko
oledy.
Přijďte si sp
polečně zazpívatt a nasát
předv
vánoční atmosférr u.

ADVENTNÍ ČAS
Výstava výrobků a prací
členek Diaklubu
a klientů Charity sv. Vojtěcha Slavičín.
Výstava je k vidění
v Městském infocentru Slavičín.

ČESKO ZPÍV
VÁ KO
OLEDY
9. prosince 2015, od 18.00 hodin
Hrádek na Vlárské dráze –
u kapličky
OV Divnice oznamuje,
že v neděli 6. prosince 2015
v 16.00 hodin proběhne slavnostní

Rozsvěcování
vánočního stromu
Srdečně zveme všechny spoluobčany!

Osadní výbo
or Hrádeek zve všeechny na

Ro
ozsv
vícen
ní
vánočn
ního
o strromu
sobota 12. prosince 2015,
od 16.00 hodin
Během akce proběhn
ne den ottevřených
dveří v nové knihovně v Hrádku.

Pozvánky, kalendáře
 4. 12. Horní náměsttí
ROZSV
VÍCE
ENÍ VÁNOČN
NÍHO STR
ROM
MU
5. 12. Orlovn
na
MIKUL
LÁŠS
SKÉ ODPOL
LEDNE
 6. 12. Divnicce
ROZSV
VĚCO
OVÁN
NÍ VÁN
NOČNÍHO STR
ROMU
 6. 12. ko
ostel sv. Vojttěcha
1. ADV
VENT
TNÍ KONCER
RT
9. 12. Hrádek – kapliička
ČESKO
O ZP
PÍVÁ KOLED
DY
 9. 12. Horní náměsttí
ČESKO
O ZP
PÍVÁ KOLED
DY
 12. 12. Hrád
dek
ROZSV
VÍCE
ENÍ VÁNOČN
NÍHO STR
ROM
MU
19. 12. kosteel sv. Vojjtěcha
2. ADV
VENT
TNÍ KONCER
RT
 26. 12. Sokolovna
ŠTĚPÁ
ÁNSK
KÝ KO
OTÁRF
FEST
28. 12. okolíí radnicee
ZPÍVÁN
NÍ PŘED
D RADN
NIC
CÍ
Připravujeme na leden 2016:
16. 1. FA
ARNÍÍ PLES
23. 1. VA
ALAŠ
ŠSKÝ BÁ
ÁL
28. 1. NO
OVO
OROČNÍÍ KONCER
RT ZU
UŠ
30. 1. MĚSTS
SKÝ PL
LES

Slavnostní otevření
Knihovny Hrádek –
pobočky Městské knihovny Slavičín
Úterý 8. prosince 2015, 16.00 hodin
Srdečně Vás zveme k návštěvě!

Farnost Slaviččín srdeččně
zve širrokou veřejnost na

FAR
RNÍ PLE
ES
sobota 16. ledna 2016
20.00 hodin, sál Sokolovny Slavičín
K tancci a posllechu hra
aje
FO
OCUS ROCK.
Taneční vysttoupeníí, bohatá tombola.
Vsstupné 100 Kč.
Před
dprodej vstupenek
v Městskéém infoccentru Sllavičín
(577 34
42 251, 737 751 874)

UnArt Slavičín
ve spolupráci s městem
m Slavičín Vás zve na

Štěpánský
Kotárfest No. 15
26. prosince 2015

Zahra
aje:
Poletíme? (Brrno), HU
UP (Slaviččín) a další
více infowna
awwww.s
w . m selavicin.u
s t o - s luanart.cz
vicin.cz
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Senior klub Divnice
Vás srdečně zve na výstavu

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ
V neděli 6. prosince 2015
po rozsvícení vánočního stromu.
Výstavu bude možno navštívit rovněž
v pondělí 7. a v úterý 8. prosince 2015
od 15.00 do 17.00 hodin.

M
Program na prosinec 2015
Út 1. 12. 9.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00
hodin: Den krásy (přihlašujte se osobně
v MC, hlídání dětí zajištěno)
St 2. 12. 9.30 – 10.00 hodin: Baby masáže,
10.00 a 15.00 hodin: Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 1 – 2 roky
 Čt 3. 12. 10.00 hodin: Mikulášská nadílka
(přihlašujte se osobně v MC), 15.00 hodin:
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 let
 Pá 4. 12. 10.00 hodin: Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
 Po 7. 12. 10.00 hodin: Hudební miniškolička
Út 8. 12. 10.00 hodin: Adventní zdobení
perníčků pro maminky a jejich děti (přihlašujte se osobně v MC), 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro děti 2 – 3 roky
St 9. 12. 10.00 a 15.00 hodin: Pohybové
hrátky pro děti 1 – 2 roky
Čt 10. 12. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 15.00 hodin: Pohybové hrátky
pro děti 4 – 6 let
Pá 11. 12. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
Po 14. 12. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
Út 15. 12. 10.00 hodin: Čtenářem od batolete, 15.00 hodin: Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 2 – 3 roky
 St 16. 12. 10.00 a 15.00 hodin: Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky
 Čt 17. 12. 10.00 hodin: Hudební miniško-

lička pro děti 1 – 2 roky, 15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 let
Pá 18. 12. 10.00 hodin: Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
Po 21. 12. 10.00 hodin: Hudební miniškolička
Út 22. 12. 10.00 hodin: Vánoční posezení s punčem, 15.00 hodin: Pohybové hrátky
pro děti 2 – 3 roky
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016: Zavřeno
Každé úterý, středa a čtvrtek je volná herna od 13.00 hodin.

Reehabbilitačnní cvičenní prro senioryy
Mateřské centrum Slavičína zajistilo
od února do konce října 2015 rehabilitační
cvičení pro seniory, které probíhalo každý
čtvrtek na Petrůvce. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další spolupráci.
Tento projekt byl ﬁ nančně podpořen ze
Sociálního fondu Zlínského kraje.
Za MC Slavičín Simona Goňová

Děkujeme všem za přízeň projevenou
v uplynulém roce a do nového roku
přejeme hodně zdraví a úspěchů.

PF 2016

Ohlédnutí za Neleň! 2015
Třetí říjnový víkend
patřily Sokolovna a Horákova vila ve Slavičíně
mladým lidem a jejich
novému projektu Neleň!
Program multižánrového
festivalu přilákal několik
stovek návštěvníků napříč generacemi, kteří během obou dnů navštívili jak přednášky, tak workshopy nebo hudební program,
a nešlo jenom o pyšné babičky a dědečky
účinkujících.
Za pořadatele můžeme říci, že průběh
akce předčil naše očekávání. Prostory Horákovy vily bohužel nejsou nafukovací a řada
návštěvníků se sem na některé přednášky
dostala jen stěží. Křesílka a gauče v Sokolovně také zely prázdnotou jen o pauzách.
Jsme rádi, že jsme vytvořili příležitost, díky
které se nadějní a zajímaví účinkující ze Slavičínska měli možnost představit před takovým množstvím lidí. Jistě to pro ně byla
velká výzva vystupovat před rodinnými příslušníky, kamarády nebo spoluobčany, které znají ze sousedství. Před anonymním publikem přece jen necítíte takovou zodpovědnost. Od účinkujících a návštěvníků jsme
slyšeli vzájemné vyznávání respektu k práci či studiu a slova hrdosti, že pochází právě z našeho města, nebo jeho blízkého oko-

lí. Workshopy a praktické ukázky také sklidily úspěch, některé byly atraktivnější pro
menší děti (aktivity Odlej sa nebo výroba betonových váziček), jiné pro starší veřejnost
(izolace DNA a 3D tisk).
Sobotní hudební program složený z nadějných kapel a toho nejlepšího z české nezávislé scény pak završil příjemnou atmosféru. Mezi kapelami a posluchači nebyla cítit
žádná bariéra, za což jistě může hlavně vřelé přijetí hudebníků publikem. Rádi bychom
zde uvedli, že spousta muzikantů obdivovala vzájemnou pospolitost, která ve Slavičíně
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funguje. To, že se skupina mladých nadšenců rozhodne uspořádat nevýdělečnou akci,
se kterou jim během příprav i vlastní realizace festivalu pomáhá mnoho dobrovolníků a samotných účinkujících, se občas stane. Nicméně fakt, že akci tak výrazně podpořila široká veřejnost, neziskové organizace
jako Nízkoprahové zařízení KamPak?, Nadace Jana Pivečky, občanská a další neformální sdružení UnArt a HAW i místní Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, to se zas
tak často nevidí. Nehledě na velkou pomoc
ze strany města Slavičín.
Jsme přesvědčeni, že cíl projektu se nám
podařilo naplnit. Mladí lidé ukázali, že nelení a že jsou důležitou součástí místní občanské společnosti. Podpora a zájem, který se
jim dostal od veřejnosti, byl pro nás všechny
velkým potěšením. Podnětů a připomínek,
jež zazněly v diskuzích nebo jež návštěvníci zanesli do map, si také velmi ceníme. Vážíme si toho, že se lidé ze Slavičína neutápějí v předsudcích a maloměšťáctví. Nezbývá, než se pustit do příprav dalšího ročníku.
Za rok NASHLEDANOU?
Neleň! bylo realizováno v rámci projektu
Iniciativy mládeže 2015 „Posuň své hranice“.
Za pořadatele Neleň! Jana Fryzelková
a Michal Filák

prosinec /2015

Psí den a Canicross
Dne 3. října 2015 se konal už 3. ročník
Psího dne, kterého se opět zhostil Kynologický Klub Slavičín. Výstava psů, která je
součástí programu, je každoroční samozřejmostí, avšak letos jsme ji uspořádali pouze
pro „čistokrevné valašské voříšky“. Toho bychom se chtěli držet i do budoucna. Voříšků se nám ze Zlínského kraje nakonec sjelo 25 kousků. Rozhodování nebylo jednoduché, protože každý měl svého favorita. Vítězný pohár si nakonec odvezla „děvčica z Horního Lidče“ a její pes se stal celkovým vítězem o Nejkrásnějšího valašského voříška.
Canicross měl ve Slavičíně svou premiéru! Jednalo se o první ročník tohoto běžeckosportovního závodu. A cože je tento neznámý
pojem canicross? Jedná se o běh pána a psa,
kteří jsou spojení amortizačním vodítkem.
Běžec má na sobě speciální sedák a pes tažný postroj. Pes by měl pána ideálně táhnout.
Na canicross se sjelo přes 20 závodníků z Moravy, někteří borci dojeli až z Ostravy. Na 4kilometrové trati v tvrdém sprintu se utkali
jak muži, tak ženy. Průměrné časy závodníků
se většinou pohybovali okolo rekordních 11
minut. Vítězné poháry se nám rozjely následovně: za muže do Ostravy a za ženy do Kroměříže. Doufáme, že se závody Canicrossu
ve Slavičíně stanou tradicí a rozběháme spo-

Fotoateliér a Video Hödl

Firma Slavlogistic, s. r. o., přijme:

PLACENÁ INZERCE

ŘIDIČE
Předpoklady uchazeče:
 řidičský průkaz sk. „C“
 profesní průkaz
 spolehlivost, samostatnost
Nabízíme:
 zázemí rozvíjející se ﬁrmy
 dobré platové ohodnocení
 nástup možný ihned
DISPEČERA/DISPEČERKU
Požadavky:
 znalost MS Ofﬁce
 vysoké pracovní nasazení, ﬂexibilita,
komunikativnost, zodpovědnost
 řidičský průkaz sk. „B“
Náplň práce:
 komunikace se zákazníky
 vytěžování vozidel
 zajištění nakládek
Nabízíme:
 zázemí rozvíjející se ﬁrmy
 nástup možný ihned


průkazo
ové foto
o na počkání
 ateliérov
vé foto
o dětí, ro
odinné
 svatebníí foto – video
 foto škollních srazů na
a počkání
 převod VHS na DVD--CD
 prodej fo
otoalbu
umů
 fotovideeo
 mnoho dalších
h služeb
b
Adresa: OD
D TIS Bojkoviice
Mobil: 603 889 809
www.fotoa
ateliero
otohodl..estranky.czz

lečně „tento náš valašský kút“.
Mnozí z Vás třeba ani netuší, že takovéto
akce by se nekonali bez podpory a pomoci
členů kynologického klubu, kamarádů, členů rodiny a hlavně sponzorů, díky nimž Vás
můžeme obdarovat skvělými cenami. A kdo
že nás podpořil? Město Slavičín a Městské
infocentrum Slavičín, Lékarna Dahlia Slavičín, Krmiva a chovatelské potřeby Mavez Slavičín, Pekárna Ora Ing. Josefa Otépky, Zdravá výživa Jitřenka Slavičín, Prabos Slavičín,
Barvy – Laky Slavičín, Fotograf Aleš Poláček Slavičín, Ruffwear – Outdoor pro
psy, Řeznictví a uzenářství Vlastimil
Súkup Slavičín, Drogerie Koudela Slavičín,
TVD, a. s., Papír a kancelářské potřeby Vaclovi Slavičín, Inteligentní bydlení a zakázkový software Ing. Roman Červeňan Lipová, Tomáš Naňák – umělecko-řemeslné zpracování dřeva Bylnice.
Veronika Ševčíková
Firma HOPA CZ, s. r. o., hledá
zaměstnance na pozici:
Reklamační a servisní technik
Náplň práce:
 technické řešení reklamací,
montáže a údržba vzorků
 časté i vícedenní cestování po ČR a SR
Předpoklady uchazeče:
 technická zdatnost
 řidičský průkaz skupiny B
 samostatnost a ﬂexibilita
 dobré vystupování
Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti
 dobré ﬁnanční ohodnocení
 nástup leden 2016
V případě vašeho zájmu o tuto pozici zasílejte
životopis na adresu bonko@hopa.cz.

V případě zájmu o tuto pozici zasílejte
životopis na e-mailovou adresu.
Kontakt: Ladislav Saňák, telefon:
774 525 260, e-mail: slavlogistic@centrum.
cz, web: www.slavlogistic.cz

www.mesto-slavicin.cz

PLACENÁ INZERCE
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SLAVIČÍN
VÁM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

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

„SILVESTR U HUGONA“
KVĚTINÁŘSTVÍ

31. prosincce 2015,
od
d 19.00
0 hodin
n, velký sál
Celý večer hra
aje DJ Dušan. Vstup zdarm
ma!

 nejen květiny
velký výběr dárkového zboží v květinářství
na obchodním domě ve Slavičíně
(bývalý cyklosport)
www.horakovykvetiny.cz
www.facebook.com/kvetinarstvihorak

Přijímáme objednávky na Vánoce a Silvestra.
zákusky, vánoční cukroví studená kuchyně

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ LIBOR ČÍŽ
Telefon: 773 695 506
Přejeme všem našim zákazníkům veselé Vánoce a šťastný nový rok!

prosinec /2015
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www.mesto-slavicin.cz
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SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Zábavný večer pro seniory se povedl

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 se uskutečnila
moc hezká akce s názvem Zábavný večer
pro seniory. A všichni návštěvníci budou
jistě souhlasit, že večer to byl moc příjemný
a povedený.

Všechny přítomné potěšila hudební
skupina Trio, která zahrála opravdu krásné
a vkusné písničky. Po pár úvodních skladbách
se pomalu začal plnit i taneční parket. Tančilo
se jak na dechovky, tak na country písničky.

Divničtí rodáci měli na co vzpomínat
Prosluněné první letošní sobotní říjnové ráno s veselým vyhráváním místního rozhlasu přivítalo opět po dvou letech
účastníky již třetího ročníku setkání rodáků v Divnicích. Přišla si na něj zavzpomínat na svá mladá léta generace, jejíž dětství se muselo tehdy ještě obejít bez televize, mobilů a dalších vymožeností součas-

Hudební program byl vyplněn překvapením
– tanečním a hudebním vystoupením členek
Diaklubu. Přítomné pozdravila a pobavila
mimo jiné Jarmila Šuláková, Duo Jamaha,
Veselá trojka či „Šlapeťáci“. Poté už nastoupila
znovu výborná skupina Trio a bavila všechny
přítomné až do konce akce.
Tímto bychom rádi poděkovali Diaklubu
Slavičín a Slavickým cérkám za pomoc s organizací a za milé překvapení.
Pořadatelé

ného světa. Přesto tím však nestrádala, ani
se necítila nijak ošizena a netrpěla nedostatkem příležitostí prožít naplno své dětství.
Dokázala se těšit z přirozených maličkostí,
provázejících dobu, v níž žili a na kterou si
přijeli do Divnic zavzpomínat, včetně těch,
kteří v rodné obci již celá desetiletí nežijí.
Ne všem zájemcům umožnil věk nebo

zdravotní stav osobní účast na setkání, jehož tradice vznikla právě před šesti lety
a pravidelně se po dvou letech opakuje.
Proto i pro ně připravili organizátoři této
akce další pokračování „Kroniky setkání
rodáků“, kde přidaly materiály z kroniky
obce, v nichž se zabývají např. historií dnes
už neexistujícího zámku, ale také písemné vzpomínky na dětská léta rodáků, kteří
již dlouhá léta v obci nebydlí. Tentokrát ji
obohatily např. vzpomínky Lídy Ezechylové, rozené Valentové a Otty Pláška, jejichž
rodiče se po válce přestěhovali, stejně jako
některé další rodiny, do pohraničí. Tištěný materiál obdrželi nejen všichni účastníci setkání, ale i ti, kteří se již z vážných
důvodů nemohli dostavit a mají stále o život v rodišti zájem.
Vzhledem k tomu, že stáří si neúprosně vybírá svou daň, jsou postupně na tato
setkání přizývány mladší ročníky, aby tradice mohla pokračovat. Také proto se zrodila myšlenka, aby další setkání proběhlo společně s jednou z pravidelných schůzek Klubu divnických seniorů v říjnu roku
2017. Je to jeden z reálných předpokladů
jak pokračovat v této tradici.
K dobré náladě všech zúčastněných přispěl i přípitek moravským vínem a zpěv slováckých a valašských písniček. Rozcházeli
jsme se pak až za večerní tmy s pocitem příjemně prožitého odpoledne mezi rodáky.
Bylo nám tu moc dobře!
Jiří Šmýd
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