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NOVOROČNÍ
Rok patnáct a dva tisíce –
už není dnes, to bylo včera.
Vydařil se velice
nebo smůla navrch měla?

Jeden řekne – dobře bylo,
druhému se hůře vedlo.
Na třetího málo zbylo
a též se něco nepovedlo!

Tak to je a tak to chodí –
co jednomu stačí, to druhému málo.
A když Nový rok se rodí,
proč zrovna teď jinak by se dálo?

Ale vezměme to z té lepší strany,
co vloni nešlo, letos může jít.
Což tak být jiný, co zbrousit hrany?
Co tak jít do sebe, co lepší být?

Tak to pojďme třeba zkusit,
pěkně kousek po kousku.
Když budeme chtít a ne musit…
No nestojí to za zkoušku?

Popřejme si zdraví do nového roku,
v duši též klid a hodně štěstí.
Ať je Vám všem už jen do skoku,
smůla Vás míjí – tak držím pěsti.

Lásku si přejme, bez té nejde žít.
A když dobrou vůli k tomu dáme,
všechno co třeba budeme mít.
Pak nezbývá než říct – jo, my se máme!

Tak abyste se měli Vám přeje

Jaroslav Končický, starosta

Í

Rok 2015 v investicích města

Cykloodpočívadlo v Hrádku

Pozor! Změna svozu odpadu!
Od 1. ledna 2016 dochází ke změnám ve stá-
vajících podmínkách svozu odpadu – svo-
zovým dnem bude pondělí a úterý.

Konkrétně v zástavbě rodinných domů
ve Slavičíně, Divnicích, Hrádku na Vlár-
ské dráze i v Nevšové budou popelnice 
sváženy vždy v úterý v lichý týden, první 
svoz tedy proběhne 5. ledna 2016. Na síd-
lištích bude svozovým dnem pondělí.

Popelnice s frekvencí svozu 1x měsíč-
ně budou ve všech částech města sváže-
ny vždy 1. úterý v měsíci.

Pokud budete mít ke svozu odpadu dota-
zy či připomínky nebo pokud budete chtít 
nahlásit jakékoliv nedostatky v této oblas-
ti, kontaktujte prosím odbor životního pro-
středí a správy majetku Městského úřadu 
Slavičín, telefon: 577 004 832, 577 004 830, 
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz, 
majetek@mesto-slavicin.cz.

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Svoz tříděného odpadu
plasty (žluté pytle): 27. 1.
papír (modré pytle), nápojové kartony 
(oranžové pytle): 21. 1.

S počátkem nového roku 2016 jistě stojí
za to poohlédnout se zpět do roku 2015 a struč-
ně zhodnotit provedené investice – co se po-
vedlo a co nepovedlo realizovat. Již před ro-
kem jsme avizovali, že rok 2015 nepochybně
nebude rokem velkých a nákladných staveb.
K tomuto konstatování nás vedl fakt, že ope-
rační programy se teprve otvírají a k případ-
né realizaci projektů tak může dojít jen stě-
ží. Navíc operační programy v novém pláno-
vacím období EU nejsou příliš městům a ob-
cím nakloněny. Podpory směřují většinou ji-
nam, a pokud půjdou do komunální sféry,
pak rozhodně nebudou tak velké a smyslupl-
né, jako v uplynulém období. Rok 2015 nám
dal za pravdu. Proto se také dostalo na řadu
menších akcí, zejména takových, na které ne-
lze dotace získat.

Pokud ale začneme těmi, které byly do-
továny, tak určitě to byly zejména přírod-
ní zahrada u Mateřské školy Vlára (celko-
vé náklady 1 769 898 Kč, z toho vlastní po-
díl 176 990 Kč), která byla dotována z Ope-
račního programu životní prostředí, anebo
Cykloturistické odpočívadlo v Hrádku (cel-
kové náklady 553 449 Kč, z toho vlastní po-
díl 145 157 Kč), které bylo dotováno z Ope-
račního programu přeshraniční spoluprá-
ce SR – ČR. Z národních zdrojů jsme získa-
li dotaci na cyklostezku Pod Kaštany (celko-
vé náklady 1 298 384 Kč, z toho Státní fond
dopravní infrastruktury přispěl částkou
526 000 Kč). Dotace ze stejného zdroje po-
může realizovat pokračování projektu Bez-
pečné město, a to rekonstrukcí a nasvětle-
ním přechodu pro chodce přes krajskou ko-
munikaci u VTÚVM. Tuto stavbu budeme
realizovat v roce 2016. Z dotace EU jsme také
provedli zkvalitnění IT komunikační infra-

struktury městského úřadu (celkové nákla-
dy 1 700 657 Kč, z toho dotace 1 427 964 Kč).

Většina investic však byla plně hrazena 
z vlastních prostředků. Největší investiční 
akcí měla být rekonstrukce koupaliště (ba-
zénová technologie). Rekonstrukci jsme na-
konec zahájili výstavbou nového provozní-
ho objektu, který bude dokončen do zaháje-
ní koupací sezony 2016. Rekonstrukce vlast-
ního bazénu a technologie by měla být za-
hájena po skončení sezony, tedy v září 2016.
Pozornost byla věnována opravám míst-
ních komunikací a chodníků – rekonstrukce
místní komunikace a chodníku v ulici L. Vý-
ducha (náklady 1 284 689 Kč) nebo oprava
místní komunikace Nad Ovčírnou (nákla-
dy 398 150 Kč), opravy dalších cest mezi ga-
rážemi na Vláře (322 720 Kč), pokračova-
li jsme také v opravách chodníků na hřbi-
tově (náklady 158 830 Kč). Další nákladněj-
ší akcí byla oprava střechy Mateřské školy 
Malé Pole (náklady 1 027 763 Kč). Pokračova-
li jsme také ve výměnách oken ve společných 
prostorách malometrážních bytů v centru 
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mech s pečovatelskou službou v Hrádku (ná-mech s pečovatelskou službou v Hrádku (ná
klady 702 960 Kč). Novou dlažbu a obkla-
dy dostala kuchyně ZŠ Malé Pole (náklady
333 275 Kč). Proběhla řada dalších menších
oprav a úprav, na které v uplynulých dotač-
ně bohatých letech prostě nezbývalo. Ale
ani bez nich to samozřejmě nejde.

Investice se nevyhýbaly ani místním čás-
tem města. V Nevšové bylo rekonstruováno
sociální zařízení v mateřské škole (náklady
465 840 Kč) a byla provedena výměna střešní
krytiny na zdejší kapli (413 405 Kč). Vybudo-
vána byla také plocha pod kontejnery za ob-
chodem (náklady 99 337 Kč). Záměr stavby
chodníku od začátku obce až po křižovatku
na Cikánku byl s ohledem na investiční ná-
ročnost přesunut na rok 2016. V Hrádku byly
opraveny chodníky v Nádražní ulici (nákla-
dy 1 183 057 Kč) a v budově č. p. 148 byla re-
konstruována a dne 8. prosince 2015 slav-
nostně otevřena místní knihovna (náklady
278 089 Kč). V Divnicích byla zahájena stav-
ba odpočívadla (náklady budou 846 931 Kč),
která se ale z větší části přesouvá na jarní
měsíce 2016, a byl zakoupen traktorek pro
údržbu veřejných ploch.

Určitě už dnes můžeme odhadnout, že
rok 2016 bude investičně podobný roku 2015.
Tedy – drobnější dotace a velká část investic
bude opět směřována do oblastí, kde je nut-
no investovat jen vlastní zdroje. O rozpoč-
tu města na rok 2016 ale zase někdy příště.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Ptají se lidé…
Při výjezdu z Petrůvky směrem na Lu-

hačovice dochází často k dopravním ne-
hodám, zejména když je vozovka mokrá.
Není možné něco udělat s kluzkým povr-
chem vozovky?

Máte pravdu, poslední dobou se zvýšil po-
čet nehod na krajské komunikaci č. II/493
v první pravotočivé zatáčce za obcí Petrův-
ka směrem na Luhačovice. Za nepříznivých
klimatických podmínek to v této zatáčce
„klouže“. Jedná se o komunikaci v majetko-
vé správě Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Proto jsme požádali tuto organizaci, aby po-
vrch komunikace opatřila obdobnou tech-
nologií, která je využita dále směrem na Lu-
hačovice. 

Ředitelství silnic reagovalo sdělením, že
bylo se silničním správním úřadem dohod-
nuto osazení přechodného dopravního zna-
čení, které na horší protismykové vlastnos-
ti vozovky řidiče upozorní. Realizace celo-
plošné opravy silnice II/493 v průtahu obcí
Petrůvka, včetně zlepšení drsnosti vozov-
ky v předmětném úseku, bude realizováno
v 1. polovině roku 2016. 

Věřme, že slíbené bude platit a příslušné
práce budou provedeny tak, aby se zvýšila
bezpečnost provozu.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Deen otevřennýýých dveeří nna ZZŠ Mallééé Pole

Ve středu 13. ledna 2016 od 8.00 do 
16.00 hodin proběhne na naší škole Den 
otevřených dveří.

Vedle prohlídky nově vybavených uče-
ben, školní družiny, jídelny a dalších pro-
stor školy Vás srdečně zveme k návštěvě 
dopoledního vyučování. V jednotlivých tří-
dách můžete prožít s dětmi vyučovací hodi-
nu, v odpoledních hodinách máte možnost 

ZŠ Malé Pole

Město SSlaviččín naabízí do pprooonájmu 
byt č. 22 vv 2. naadzemnním podlaažží domu 
č. p. 832, naa ulicii Středdová v kataastttrálním 
území Slavvičín.
byt sestáává z jednohho pokoje, kkkuchyň-
ského kouutu, přředsíněě, koupelnnyyy s WC 
a sklepní kóje
celková podlaahová pplocha byttuu včetně 
sklepní kóje je 388,64 m22

výše měssíčníhho nájemmného činní 11 170 Kč 
pronajímmatel jje opráávněn jednnosstranně 
zvýšit nájemmné vvždy odd 1. červencceee každé-
ho roku maaximálně o 200 % ročně aa mmmíru in-
fl ace stanovvenouu ČSÚ
nájemnéé je uvvedeno bez záloh nnaaa služby 
spojených ss bydleením (ttopení, vodda,, odpad)

Podrobnější inforrmace týkkaaající se
doby uzavřření nnájemnní smlouvy nnnebo ob-
sahu žádoosti o pronáájem jsou uuuvedeny 
na úřední descee městaa Slavičín neebo we-
bových stráánkácch městta Slavičínn aaa společ-
nosti BTH SSlaviččín – wwww.bth-slaavvvicin.cz. 

Žádosti budouu přijímmány do 11999. ledna 
2016 osobnně nebbo poštoou na adreesuuu:
BTH Slaviččín, sppol. s r. o., Mladootiiické ná-
břeží 849, 7763 211 Slaviččín.

Město Sllavičínn nabízzí do pronájjmmmu dvou-
pokojový bbyt č. 88 v 2. nadzemnímm ppodlaží 
domu s pečovatelskouu službou čč. p. 233, 
na ulici Hrrádeckká v katastrálnímmm území 
Hrádek na Vlársské drááze. 
jedná see o byt v dommě s pečovvaaatelskou 
službou
podmínkkou prro přiddělení bytu jjeee starob-
ní nebo invaalidníí důchood 3. stupněě žžžadatele
byt sestáává z dvou ppokojů, kuuchhhyňské-
ho koutu, předsínně, kouupelny s WCC a sklep-
ní kóje
výše měssíčníhho nájemmného činní 111 802 Kč 
nájemnéé je uvvedeno bez záloh nnaaa služby 
spojených ss bydleením (ttopení, vodda,, odpad)

Podrobnnější innformaace poskyttnne odbor 
sociálních věcí MMěstskéého úřadu Sllavičín, 
popř. BTH Slaviičín, sppol. s r. o. ZZZájemci
o pronájemm se moohou hllásit u paníí LLLiškové, 
odbor sociáálníchh věcí MMěÚ Slavičííín. 

navštívit školní družinu.
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků školy, 

ale i pro rodiče budoucích prvňáčků a dal-
ší zájemce.

V měsíci dubnu bude již tradičně probí-
hat Miniškola pro budoucí prvňáčky. Bliž-
ší informace budou uveřejněny včas na we-
bových stránkách školy, ve Slavičínském 
zpravodaji i na plakátech ve školkách a ško-
lách.

Záápis do 1. tttříd 
pproo škkolní roook 20166/220177

Zápis se koná v úterý 26. ledna 2016 
a ve středu 27. ledna 2016 od 13.00 do 
17.00 hodin.

 Zapisují se děti narozené od 1. září 2009 
do 31. srpna 2010 bez ohledu na místo byd-
liště. K zápisu si přineste OP rodičů, rodný 
list dítěte a přezůvky.

Bližší informace k zápisu najdete na we-
bových stránkách školy www.zsmalepole.cz. 

Mgr. Hana Nepovímová

ZŠ Slavičín-Vlára

Záápis do prvvvvní třídyy

Srdečně zveme všechny budoucí prvňáč-
ky k zápisu do první třídy v ZŠ Slavičín-Vlára.

Zápis bude probíhat ve dnech 20. a 21. led-
na 2016 v čase od 12.30 do 17.00 hodin v bu-
dově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zapsány budou děti s datem narození 
od 1. září 2009 do 31. srpna 2010. K zápisu 
se opět dostaví i děti, kterým byl v uplynulém 
roce povolen odklad školní docházky. Zákon-
ní zástupci budoucích prvňáčků s sebou při-
nesou rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz k ověření adresy trvalého bydliště.

Během návštěvy školy si předškoláci a je-
jich rodiče mohou prohlédnout všechny tří-
dy, odborné učebny, školní družinu i moder-
ní informační centrum s knihovnou.

Podrobné informace se dozvíte z našich 
webových stránek.  Mgr. Jana Pinďáková

Čeertovvské ddooopolednne

Advent – to je předvánoční čas spoje-
ný s chvílemi radosti, laskavosti, očekávání
a samozřejmě obdarovávání. Tohle všechno 
se spoustou pekelného dovádění prožili spo-
lečně již posedmé čertíci a čertice z I. stupně 
naší školy spolu s dětmi z Dětského domova
ze Smoliny. Doprava pro naše milé hosty byla 
hrazena z grantu, který jsme na tuto tradiční 
akci dostali od města Slavičína. 4. prosince 
2015 se tak slavičínská Sokolovna proměni-
la díky čertovskému veselí při hudbě a tanci 
v to pravé pekelné rejdění.

Po celý čas byl netrpělivě očekáván pří-
chod svatého Mikuláše s anděly a čerty. Jeho 
pochvalu občas vystřídalo napomenutí a sli-
by dětí, že už, už... nikdy. 

Rozeznělé zvonky a společný zpěv koled 
umocnily kouzelnou atmosféru blížících se 
Vánoc. Soňa Lysá

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 0

v domě s pečovatelskou službou

Nabídka volného bytu 
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Buuďtee s námmmmi poškoole!!

Za tímto názvem se
skrývá odpolední pro-
gram, který vždy v lis-
topadu připravují žáci
5. tříd ZŠ Slavičín-Vlá-

ra pro své rodiče. 
Letošní 6. ročník Buďte s námi poškole

se uskutečnil 18. listopadu 2015 a zúčastni-
lo se ho 37 rodičů našich páťáků, tedy téměř
všichni. Na společném setkání žáci rodičům
předvedli, co, jak a kde se učí. Při vzpomíná-
ní na svá školní léta rodiče s údivem sledova-
li, jak se škola i výuka díky modernímu mate-
riálnímu vybavení změnila. Zároveň ocenili
současné výukové metody, vybavení odbor-
ných učeben interaktivními systémy a pří-
jemné prostředí tříd. Zapojili se do ukázko-
vého vyučování a společně s dětmi plnili ja-
zykové piškvorky, slovní domino, řešili jazy-
kové rébusy a matematické hádanky. A co do-
dat na závěr? Být s rodiči poškole bylo zkrát-
ka prima. PaedDr. Bronislava Králíková

Seetkávvání vv ppředvánoččnímm čase

Pěkná tradice na naší škole vznikla už před
mnoha lety. Vždy začátkem prosince se setká-
váme s  bývalými zaměstnanci, abychom si
s nimi popovídali a zavzpomínali na dobu, kdy
oni byli našimi kolegy nebo my jejich žáky.
Tentokrát se o příjemnou předvánoční atmo-
sféru v pěkně vyzdobené školní jídelně posta-
ral národopisný soubor Slavičánek a o malé
dárečky z keramické dílny zase žáci 9. roční-
ku. Ve vestibulu školy mohli naši hosté obdi-
vovat vánočně laděnou výstavu žákovských
prací. Toto odpolední setkání bylo stejně jako
každý rok velmi srdečné a nás samozřejmě
těší, že naši bývalí kolegové rádi přijali naše
pozvání. Vždyť i tímto způsobem jim může-
me dát najevo, že si jich stále vážíme. 

Mgr. Jitka Pavlůsková

Jazykoový poobbyt v Annglii

V rámci Výzvy č. 56 programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost vyjelo zdarma
12 našich žáků na týdenní jazykový pobyt 
do přímořského města Hastings. Kromě výu-
ky v jazykové škole Embassy s rodilými mluv-
čími měli možnost poznat mnohá zajímavá
místa. Útesy Seven Sisters, muzeum v East-
borne, přímořské město Brighton, kde se na-
chází Sea Life Centre s obřími žraloky, želva-
mi a jinými mořskými živočichy, procházeli

se po pláži a po molu Brighton Pier. Vydali
se do nedaleké observatoře, kde si vyzkouše-
li různé fyzikální jevy a pokusy. Poslední den
se všichni dočkali vytoužené návštěvy Londý-
na s jeho pamětihodnostmi. Zhlédli nejzná-
mější památky jako Buckingham Palace, Big
Ben, Houses of Parliament, Westminster Ab-
bey nebo London Eye. Jen neradi se všichni
žáci a paní učitelky s Anglií i samotným Lon-
dýnem loučili. 

Mgr. Petra Štěpančíková

Poodzimmní škkooolička ppředdškooláků

Poprvé do školy v listopadu? Prosím, ne-
divte se! 

Téměř jako první školní den v září to vypa-
dalo na chodbách 1. stupně naší školy 26. lis-
topadu 2015, kdy 35 předškoláků spolu se
svými rodiči zamířili do Podzimní školičky. 

Plní energie, ale i s trochou strachu postá-
vali a čekali, co bude následovat. Paní učitel-
ky si pro budoucí školáky připravily „ochut-
návku“ opravdového vyučování.

Rodiče dětem občas dodávali odvahu, pro-
tože to bylo přece jenom „poprvé“. A že se
předškolákům ve škole moc líbilo, bylo znát 
z jejich přání: „Ať už je leden a další školič-
ka! Těšíme se.“

Mgr. Věra Dorúšková

Vážení čtenáři Slavičínského zpravodaje, 
milí rodiče a příznivci školy, 

děkuji za úspěšnou spolupráci 
v uplynulém roce a přeji Vám úspěšný 
rok 2016 plný pohody, radosti a zdraví.

Za všechny zaměstnance
ZŠ Slavičín-Vlára Jana Pinďáková

Spportoovní okkkénko ZZŠ SSlavvičín-Vllááára
Miikulášská llaťka

Odhodlat se a troufnout si fl opem překo-
nat výšku vzrůstu některých spolužáků po-
třebuje nemalý kus odvahy a umu. A tako-
vá byla letošní Mikulášská laťka – rekordní,
hravá a v duchu fair play. Mezinárodní spor-
tovní klání, jehož tajemství spočívá v odrazu,
švihu a fl opu přes mnohdy neklidnou laťku,
se konalo 1. prosince 2015 a zúčastnily se ho
ZŠ Slavičín-Vlára jako pořadatel, Gymnázi-
um Jana Pivečky Slavičín, ZŠ Nová Dubnica
a ZŠ Bojkovice. Se záměrem spravedlivého
zápolení byli skokani rozděleni do čtyř vě-
kově rozličných kategorií.

Celkové pořadí škol: 1. místo – ZŠ TGM
Bojkovice, 2. místo – ZŠ Slavičín-Vlára, 3. mís-
to – ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, 4. místo
– Gymnázium Jana Pivečky Slavičín.

Výrazného úspěchu se dočkala celá řada
žáků naší školy. Patrik Kulíšek ze 7.A dosáhl
za předvedených 133 cm v nabité konkuren-
ci skokanů na krásné 3. místo. Svým výko-
nem v technicky nelehké sportovní disciplí-
ně se rozhodně neztratila ani Kateřina Děd-
ková, rovněž ze 7.A, která za výšku 130 cm
brala skvělé 3. místo. Ukázkovým fl opem pak
ovládla svoji kategorii Veronika Fojtů ze 7.B,
jejichž 135 cm znamenalo jasné 1. místo. Mezi

osmáky a deváťáky pak s pomyslnou „pruži-
nou v noze“ skákal Josef Štěpančík, kterému
155 cm zajistilo výborné 3. místo. Všem na-
šim skokanům blahopřejeme. 

Mgr. Petr Malec

Poohárr městaaa Brumoova--Byllnice 
p jpuutujee do Sllaaavičína

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se žáci naší 
školy zúčastnili mezinárodního fl orbalové-
ho turnaje s názvem „O pohár města Brumo-
va-Bylnice“, který proběhl ve sportovní hale. 
Zúčastnilo se ho celkem pět družstev a hrálo 
se systémem každý s každým. Zápasy byly vel-
mi vyrovnané a v hledišti panovala skvělá at-
mosféra. Naši sportovci zvládli všechna utká-
ní. Po týmovém a bojovném výkonu porazili 
hokejovou školu Pavla Demitru Dubnica nad
Váhom (3:1), Nedašov (3:1), Štítnou nad Vlá-
ří (3:2) a Brumov-Bylnici (4:2). Bez ztráty je-
diného bodu se stala ZŠ Slavičín-Vlára vítě-
zem turnaje. Nejlepším střelcem celého tur-
naje se stal náš David Staněk.

Za vynikající nasazení a přístup si po-
chvalu zaslouží Adam Číž, Jakub Bor, Adam 
Ščuglík, Radim Hamalčík, Michael Gergela, 
Patrik Kulíšek, David Staněk a Vítek Svobo-
da. „Kluci, děkujeme!“

Ing. David Ptáček
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a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Návštěvy pro veřejnost v obou areálech
(na gymnáziu i SOŠ) lze telefonicky dohod-
nout na libovolný termín v pracovní dny
do 17.00 hodin.

Akktiviity na nnnaší střeednní škkole

Poděkování za sponzorské dary
Děkujeme všem rodičům a podnikatel-

ským subjektům, kteří v tomto roce přispěli
na materiálně-technické vybavení a na zkva-
litnění podmínek studia všem studentům ško-
ly. Obzvláště děkujeme fi rmám TVD Rokytni-
ce, NTS Prometal, TRYON Brumov, CEBES,
POLFIN, ZEKA, CAMO, UNARTEL, GROZ
Becker, VTÚVM Slavičín.
Stáže učitelů cizích jazyků
Stále je čemu se učit aneb učitelky v lavicích.

Znalost cizích jazyků pomáhá otevřít po-
myslnou bránu do světa. Mnohdy už jen ang-
ličtina nestačí, a proto klade Gymnázium Jana
Pivečky důraz také na kvalitní výuku němec-
kého a francouzského jazyka. Projekt Výzva
56 umožnil 5 učitelkám (M. Ťulpová, H. Urba-
nová, A. Vaculová, D. Ondrušková a L. Pavel-
ková) podívat se zahraničním kolegům „pod
pokličku“ a seznámit se s metodami výuky
nejen cizích jazyků na německém gymnáziu
v Diepholzu a francouzském lyceu v Dijonu.

„Formou přímých náslechů v hodinách
a osobních konzultací s pedagogy i vedoucí-
mi pracovníky škol jsme se seznámily s nápl-
ní výuky, pedagogickou praxí a běžným cho-
dem školy. Tato zkušenost je pro nás nesmír-
ně cenná a pro výuku cizích jazyků na našem
gymnáziu obohacující.“

Tato aktivita se uskutečnila v rámci
projektu podpořeného z OP VK „Podpo-
ra čtenářské gramotnosti a cizích jazyků“,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1978.

Mgr. Dana Ondrušková

Učitelé strojírenských oborů navštívili part-
nerskou školu v Dubnici nad Váhom, kde se
zúčastnili výuky v odborných předmětech, od-
borného výcviku žáků a seznámili se s mate-
riálně-technickým vybavením školy.
Do celostátního kola programu STC Stu-
dentského trenérského centra Microsoft 
pro středoškolské studenty postoupil Ma-
rek Pavlůsek.
Adam Bartoš byl vybrán Zlínským kra-
jem k ocenění za úspěšné řešení elektronic-
kého kvízu. Dne 14. prosince 2015 byl oce-
něn radním Zlínského kraje PaedDr. Petrem
Navrátilem.
Finanční sbírky na dobročinné účely or-
ganizované školou: Sbírka na pomoc posti-
ženým dětem – Fond SIDUS, Červená stuž-
ka – zaměřená na prevenci a pomoc HIV po-
zitivním a nemocným AIDS.  

Sooutěžže – vvííttězství a postuup 
doo celostátnnííího kolaa
Josef Tomeček ze třídy sexty zví tězil v kraj-
ském kole Chemické olympiády kategorie
A určené pro maturitní ročníky. Patří mu tak
obrovská gratulace a přání úspěchu i v dalších
kolech. Míša Kostková ze třídy septimy ve stej-
né kategorii obsadila krásné 6. místo, za což
jí také náleží obrovská gratulace.
Vynikající 8. místo ve fi nále mezinárod-
ní dějepisné soutěže studentů 75 gymnázií
České a Slovenské republiky, které se kona-
lo 26. listopadu 2015 v Chebu, vybojoval tým
GJP a SOŠ Slavičín ve složení Vendula Hol-
ková, Tereza Machovská a Kamila Nováková.
Naše gymnázium se stalo nejlépe umístěným
ze všech gymnázií Zlínského kraje a obhájilo
tak své pozice z krajských kol, kde jsme v ce-
lorepublikovém pořadí obsadili 8. místo z cel-
kového počtu 263 gymnázií! Tématem letošní-
ho ročníku soutěže, jejíž náročnost přesahu-
je vysokoškolské poznatky, bylo nelehké ob-
dobí protektorátu a Slovenského štátu. V ná-
ročné čtyřkolové soutěži prokázaly naše stu-
dentky nejen výborné znalosti, ale také skvě-
lou týmovou práci. Děkujeme jim za vynika-
jící reprezentaci školy, města Slavičín a na-
šeho regionu.

Škkola je auttooorizovanouu ossobou pprrro oborry

Obráběč kovů
Elektrikář

Dle zákona může škola udílet na zákla-
dě zkoušky dílčí nebo úplnou kvalifi kaci pro
tyto obory pro uchazeče z řad zaměstnanců
a zájemců. Platební podmínky jsou stanove-
ny dle počtu dílčích zkoušek.

Noové pomůcckky autoomeechaaniků

Učební obor automechanik získal na sklon-
ku roku 2015 nové vybavení do odborného
výcviku, kterým se autodílna zařadila mezi 
standardně vybavené výukové prostředí.
Za poslední měsíce se dílna vybavila auto-

diagnostikou KTS 570, geometrií kol Motex 
7610 a dalšími pomůckami v hodnotě více 
než 120 000 Kč. Moderně zrekonstruovaná 
autodílna nabízí žákům přípravu v odbor-
ném výcviku a v rámci oboru dosažení řidič-
ského oprávnění B i C. 

Roobottické ppooomůcky proo strojaře

Maturitní obor mechatroniků a infor-
mačních technologů byl vybaven v prosinci 
2015 robotickými a automatizačními výuko-
vými pomůckami od fi rmy FESTO v hodno-
tě 240 000 Kč. Tyto pomůcky žákům demon-
strují nejmodernější technologie využívané 
ve fi rmách.

ZUŠ Slavičín
Základní umělecká škola Slavičín 

pořádá

NOVOROČNÍ KONCERT
na podporu projektu MaleMimi

čtvrtek 28. ledna 2015 v 18.00 hodin
Sokolovna Slavičín
vstupné dobrovolné

Děěti aa rodičeee patří kk soobě.. 
y pI tyy přředčasnnně narozzenné.

Projekt MaleMimi.cz, který vznikl z ini-
ciativy Martina Gazdy, otce předčasně na-
rozené holčičky, a primáře novorozenecké-
ho oddělení zlínské nemocnice MUDr. Jo-
zefa Macka, zahrnuje nejen sbírku na re-
konstrukci pokojů, ale také speciální ko-
munitu a podporu rodičů předčasně naro-
zených dětí. Podaří-li se vybrat stanovených 
2 500 000 Kč, promění se tři pokoje Krajské 
nemocnice T. Bati v útulný prostor pro trá-
vení společných chvil předčasně naroze-
ných dětí a jejich rodičů. Další jeden pokoj 
potom poskytne zázemí čtyřem maminkám, 
které by za svými miminky musely dojíždět 
z velké dálky.

Řada klinických studií prokázala, že brz-
ký a především častý kontakt rodičů s před-
časně narozeným dítětem přináší těmto dě-
tem zřetelný prospěch pro jejich další vývoj.

I Váš příspěvek napomůže tomu, že před-
časně narozená miminka budou zažívat 
se svými rodiči první nejdůležitější život-
ní okamžiky v láskyplném a téměř domá-
cím prostředí.

Více informací na www.MaleMimi.cz.

Stužkovací ples maturantů gymnázia
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Pokud se ohlédneme kousek zpět, 
máme za sebou velmi příjemnou akci 
Rozsvícení vánočního stromu, na kterou 
se většinou každý těší. Je to taková veřej-
ná předpremiéra skutečných Vánoc v na-
šich rodinách. Každé ze školských zaří-
zení přichází se svou troškou do mlýna, 
co se týče podílu na programu. Ta naše 
troška se skládala z krátkého kulturního 
pásma dětí z DDM, vystoupení zájmové-
ho kroužku Aerobik a vypuštění balónu 
splněných přání. A že jich tam bylo na-
psáno! Zhruba stovka dětí si nechala své 
vánoční přání na balón napsat. Usoudili 
jsme, že to nebude mít Ježíšek vůbec leh-
ké, má-li splnit většinu napsaných přání. 
Také jsme přemýšleli o tom, jak si Ježí-
šek poradí s takovými dárky, jako je tře-
ba živý slon nebo žirafa.

Nečekané od malého dítěte bylo přá-
ní Elišky. Na otázku, co by si od Ježíš-
ka přála, jen pokrčila malými ramínky 
a špitla: „Já nevím, asi nic. Snad jen, aby 
byli všichni zdraví.“. K tomuto přání se 
připojujeme i my. 

Přejeme zdraví všem, nejen těm 
nejmenším, ale i těm větším – dětem 
a mladým, kteří prozatím berou přání 
zdraví jako celkem bezesmyslnou frázi. 
Starším a starým lidem, kteří se v myš-
lenkách zdravím zabývají se starostlivým 
výrazem ve tváři. Především ale všem ne-
mocným, kteří nejspíš mají zdraví v ži-
votě na prvním místě. 

Přejeme všem bezpečné, láskyplné ro-
dinné zázemí, domovy, do nichž se rádi 
vracejí. A také práci, která přestala být 
za poslední roky samozřejmostí. Každé-
mu štěstí podle toho, kde ho potřebuje.

Ať rok 2016 vyjde všem co možná nej-
líp. Svými službami pro různé věkové 
a cílové skupiny k tomu chceme přispět 
i my, u nás v Domě dětí a mládeže ve Sla-
vičíně. Dál od rutiny a blíž naslouchání.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

DDM Slavičín

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
– 1000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokroči-
lé – 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 účast-
n íků. Hlaste se na tele -
fonním čísle: 571 110 425,
739 095 315 nebo přímo v síd-
le Nadace Jana Pivečky.

Vzdělávacího střediska
Informace

Slavičínské fl orbalové žačky vyhrály
v Brně v hale Tesly pohár hejtmana jiho-
moravské unie fl orbalu a postoupily do dal-
ších republikových bojů. Ty se uskuteční až
na jaře roku 2016 a o jeden z turnajů se po-
řadatelsky uchází i Slavičín. Děvčata obdr-
žela z rukou hejtmana krásný pohár a skli-
dila velké uznání svých soupeřek a také při-
hlížejících fl orbalových odborníků. Jak se
zdá, ve Slavičíně vyrůstá další výborná ge-
nerace mladých hráček, která může navázat 
na výborné výsledky svých starších hráček,
které v současné chvíli vévodí tabulce dru-
hé ligy. Výchova mládeže je tou nejdůleži-
tější stránkou fungování klubu a za to patří
všem obětavým funkcionářům obrovský dík.

Rudolf Novotný

Kuželkářský klub Slavičín 
Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupi-
ny i jednotlivce, informace na telefonu:
604 715 537 – Pavel Sláma.
Nabízíme fi rmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny, informa-
ce na telefonu: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.  
www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v lednu 2016
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Kelč,
sobota 16. ledna 2016, 16.30 hodin
KK CAMO Slavičín B – TJ Slavia Kromě-
říž A, sobota 23. ledna 2016, 16.30 hodin

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek 
je možnost tisku, kopírování a ukládání 
dokumentů na média, vazba do kroužkové 
vazby, laminování dokumentů.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme 

pomocí různých kreativních technik. Bliž-
ší 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 leden: pletení z papíru

Slavičínské fl orbalové žačky dominovaly v Brně

Charita sv. Vojtěcha Slavičín 

Žákyně – výsledky na turnaji v Brně: 
Snipers Slavičín – Židenice 6:0
Snipers Slavičín – Znojmo 3:1
Snipers Slavičín – Aligatators 3:0
Snipers Slavičín – Bulldogs Brno 5:1
Sestava Snipers:

Aneta Machů, Klárka Machů, Adéla Hla-
ďová, Šarlota Hověžáková, Jolanka Zvon-
ková, Lubka Hovězáková, Verča Hubíko-
vá, Gabča Čížová, Vendula Rosenbergová 
a Katka Dědková.

Vedení slavičínského fl orbalu přeje čte-
nářům Slavičínského zpravodaje vše nej-
lepší do novéno roku, a také především 
zdraví, a slavičínským holkám ještě hod-
ně takových podobných úspěchů!

Charita sv. Vojtěcha Slavičín přeje všem
čtenářům do nového roku 2016 hodně
pracovních i osobních úspěchů a Boží
požehnání.

Děkujeme touto cestou všem dárcům,
příznivcům a dobrovolníkům za jejich po-
moc, podporu a spolupráci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V sobotu 9. ledna 2016 již po-

šestnácté vyjdou do ulic měs-
ta Slavičína a obcí, které jsou
v působnosti Charity sv. Vojtěcha Slavičín,
koledníci se zapečetěnými pokladničkami.
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kte-

rou každoročněaždoročně pořádá Charita Česká re-pop řádá Charita Česká 
publikka,a,a,a,a,a,,a,a,,a, akcí  a je největší dobrovolnickou a
u nás. Skupinky tří králů chodí podle tra- Skupinky tří králů chodí podle t
dice od domu k domu a přinášejí lidem ra-d domu k domu a přinášejí lidem
dostnoou zvěst o narození Ježíše. 

Výttěžek Tříkrálové sbírky ari-popopopoužužužužijijijijeeee ChChCChCChChCC
ta sv. Vojtěcha Slavičín na pomoc potřebnýmVojjjjjjtěěěěěcha Slavičín na pomoc potřebeebebebbbnnn
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj v nnonouzi ii i i iii uuuuuuuu uu nánánánánánánánánáánásssssssss s i iii iiiii v zahrhrhhrhrhrhrhrhrananananannananannaničičičičičičičí íííííííííí a a aaaaaaaaa na rozoooooo
charitního díla. Finanční příspěvky se vybí-níííííího dddddddddddíííííílíííí a.a.a.a.a.a.aa.a.a.a. FFFFFFFFFFFinininininininininininananaaaanananaaa ční přpřpřpřpřpřřpřpřřpřísísísííííííísíspěpěpěpěpěpěpěpěpěpěpěvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvky yyyyy y yy yy ses  vvvvvvvy
rají do úředně zapečetěné kasičky opatřenéo úřúúúúú eddněněněněněněněněněněně zapapapapapapapapapapapečččččččččččeeeeetěné kkkkkakkkkkk sisisisisisisisisisisičkčkčkčkčkčkčkčkčkčkč y y y y y y y y y y y opooo attttttřřřře
charitním logem. Vedoucí skupinek jsou vy-níííííím logem.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. VVVV VVVVVVVedddddoucí skuuuuupipipipipipipipipipipinnnek jsououoououu 
baveni pppppprůkakakakakakakakakakakazkz amaa i.

Koledníkům požehná P. Mgr. Miroslav leeedndndndndnnnnnnnííííkíí ůmm pppppppppppožožožožožožožožožožožehehehehehehehehehehehnánánánánánánánánánáná PPPPPPPPPPP. MgMgMgMgMgMgMgMMMggrr. M M M M M M M M M M Miriiiiiiiiii osoooooo
Strnad dne 8. ledna 2016 v 18.00 hodind dnenenenenenenenenenene 8 8 8 8888 8888. lelelelleeleleleeledndndndnnnnddnna a aaaaaaaaa 20202020202020202020201616161616166161616 vvvvvvvvvvv 1 1 11111111 18.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.0000000000000000000000 h h h h h h ooood
v kostele sv. Vojtěcha Slavičín při mši svaté.ellleeeee svsvssssssvsss . . . . ... VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVojtjtjtjtjtjtjtjtjtjtjtěcěcěcěcěcěcěcěcěcěcěchahahahahhhhahahaha SSSSSSSSSSSlalalalalalalalalalalavivivivivivivivivivivičíčíčíčččíččččč nnnnn n nn přpřpřpřpřpřpřpřpřpp i iiiiiiiiii mšmšmšmšmšmšmšmšmšmšmši iiiiiiiiii svsvvvvvva

Děkujeme za vlídné přijetí koledníků, kuuuuuuuuuuujejejejejejejejejejejememe zza a vlvllídídnéné p p pp p p p pppřiřijejejejjjjj títí k kololededededdddddddnínnnnnnnnnn
a že pomáháte s námi.
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Investiční akce:
 1 – Cesta u garáží na Vláře
 2 – Komunikace v ulici Nad Ovčírnou
 3 – Cyklostezka Pod Kaštany 
 4 – Nová zahrada u MŠ Vlára
 5 – Plocha pod kontejnery v Nevšové
 6 – Opravený chodník na ulici Nádražní
 7 – Nové sociální zařízení v MŠ v Nevšové
 8 – Nový chodník na hřbitově ve Slavičíně
 9 – Nová knihovna v Hrádku
 10 – Nová střecha kapličky v Nevšové 
 11 – Komunikace v ulici L. Výducha

9
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Kulturní akce:
1 – Jak to dělali naši staříčci – dožínky
2 – Park párty
3 – O pohár starosty města v nohejbalu trojic
4 – Fašankový průvod Slavičínem
5 – Pohádkový les
6 – Svatovojtěšský jarmark – vystoupení

ZUŠ Slavičín 
7 – Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana 

ve Slavičíně
8 – Valašský kumšt pro radosť aj užitek
9 – Slavičínský bajkap

1

3

5 7

4

2

6

8 9
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Společenská kronika
NAROZENÍ – LISTOPADD
Michal a Vendula Schmiedlovi – dcera Sofi e
Jan a Lenka Greschnerovi – dcera Gabriela
Ondřej Vrbovský a Beata Měřičková
– dcera Viktorie
Jaroslav a Aneta Kovářovi – syn Filip
Miroslav a Hana Lukovi – dcera Veronika

SŇATKY – ŘÍJEN
Lubomír Kudelka a Monika Pešková
ÚMRTÍ
 22. 11. 2015 Jaroslava Kroupová, 67 let, Slavičín
 24. 11. 2015 Marie Biernatová, 94 let, Lipová
 26. 11. 2015 Eva Miklasová, 75 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do SSlavičínského zpravodaje 
narození Vašeho dítěte a uzavřenní manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřřadu Slavičín k podepsání 
souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů 
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

V Z P O M Í N Á M E

FFrantiškaa PIJÁČKOVÁ 
* 1919 † 11. ledna 2001

Mamminkkky neumírrají, maminky jenom
usínnnajííí, protože se každé ráno budí

v mysli svých dětí.
Dceeery y y Marie a JJarmila s rodinami.

Dne 10. ledndna 2a 2a 2016016016 
ttomtomtomu bude rororok, k coo náss na nanavždvždvždy oy ooy puspusp tiltila a 

našnašnaše de de drahrahahá mmamiamiinkankanka,,, 
babbabbabičkičkička aa aa a pr prabaababičbičbička,ka,ka, 

panpanpaní íí MilMilMiladaadaada LLY LYSÁSÁ
pp

 z  z z PePePetrůvky.ky. 
S lS lS láskáskáskou ou ou a úa úa úcctoctou vu vvzpzpozp mínajíjí 

a za za za ta ta tichichichou ou ou vzpvz omínkunkunkuu  
děkděkděkujíujíují sy sysyn Jn Jn Jaroaroa slaav sv sv s ro ro rodindindinnou oou 

a za za zeť eťeť JosJosJosefef e s rodiodiodinounounou. 

Dnne 2777. ledna 22016 vzpomeneme 
77. výročíočíočí úú úmrtí panna Zdeňka FLOREŠE

p

ze Sllavičína.
p jS láskou a úcctou vzpomínají 

manželkaa Miroslava, 
synové Zdeeněk, Lubomír 

a Josef ss rodinami.

Dne 17. ledna 2016 
vzpomenemee 15. výročí úmrtí 

pana Františkaa PEŠKA
ý

 z Divnic. 
Dne 11. bbřezna 2016

by se dožil 80 let.
SS láskou a úctou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkuuji manželka a děti 
s roddinami.

Dne 3. ledna 2016
vzppomeneme 2. smutné výročí úmrtí 

pana Radka ČÍŽE
ý

.
S láskou vzpomínají 

a zaa ttichou vzpomínku děkují rodiče, 
syn Radek a ostatní příbuzní.

Dne 7. ledna 2016 
vzpomeneme 7. smutné výročí, 
kdykdk  nás navždy opustil manžel, 

tatínek a dědeček, 
panpann František ČASTULA z Hrádku. 

ZZa Za tiictichou vzpomínku děkují manželkaa 
a dcery s rodinami. 

Dne 13. ledna 2016 
vvzzpomeneme 6. smutné výročí 

úúmrtí pana Ivana JANČEKA
ý

ze Slavičína.
j , pKdoo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láásskou a úctou vzpomínají rodiče, 
sestry Lenka, Iveta 

a bratr Vojta s rodinami.

Dne 11. ledna 2016 
vzzpomeneme 20. výročí úmrtí 

paní Jarmily TRLLOVÉ 
ý

aa 21. února 2016 vzpomeneme 
výročí úmrtí pana 
Františka TRLLY.

Za tichou vzpomínku
dděkuje syn Dušan s rodinou.

Dnne 27. ledna 20166 uplyne 
dlouuhých 30 let, co nnás opustil

n ppan Ladislav HOORKÝ
pp
. 

kou a úctou vzzpomínáS llásk
anželka s roddinou. m

ledna 2016 vzzpomeneme Dne 225. l
utné výročí úmmrtí pana 3. ssmu
a HRABINYVladimmíra  zz Bohuslavic. Y
zpomínku děkuje manželka Za tichouu v
a děti s rodinaami. a

edna 2016 upplyne 7 smut-Dne 288. l
kdy nás opustiila naše drahá ných lett, k
, paní maminnka Jiřina SSALVETOVÁ

p
.

u a úctou vzpoomínají děti S láskkou
s rodinamii. 

Před 3 llety nás opustil nnáš milovaný 
tatínekk a dědeček, pann Alois RYZA

a 1. leedna 2016 by se dožil 76 let. 
S láskou na něj vzpomínnají dcery a syn 

s rodinamii. 

Dne 15. lledna 2016 vzpomeneme 20 let 
od úmrttí manžela, tatínnka a dědečka, 

ppana Josefa JANNEČKY.
S láskouu a úctou vzpomíínají manželka 

a děti s rodinaami.

Dne 7. ledna 2016 vzpomeeneme
2. smutné výročí úmrtí ppaní 

Marie SMOLKOVÉSMOLKOVÉ
ý

Sl ičí ze Slavvičína. 
S láskou aa úctou vzpomínajíí manžel

Jaromír, syn Jaromír s rodinoou, tatínek 
Rudolf, bbratři Vlastimil a Jaaroslav 

s rodinami. 

DDne 14. ledna 2016 
vzpomenneme 3. výročí úmrrtí pannnnní í ííí

MMarie FRANCOVÉ
ý

a dne 225. ledna 2016 si roovněž 
připoomeneme smutný ddeeedeen, n, n

kddy nás taky opustill 
pan Franttišek FRANC z Ruudimovaa.a.a.a. 

S láskouu a úctou vzpomínaají děti 
s rodinami. 

DDne 21. ledna 2016 
uplyne rokk od chvíle, kdy náás navždy 

opustil náš milovaný maanžel,
tatínek a bratr, 

pan Ing. Antonín PAZDERARA, CSc.
S bolestí v srdci, láskoou 

a úctou vzppomíná a nikdy nezzapomene 
manželkka Bronislava, syn RRadim, 

syn Patrik s manželkou Dianoou a sestras manželkou Dianoou a sestra
Vlasta s rodinou.

Dne 15. ledna 2016 
by se dožila paní Jiřina JANÁÁČKOVÁ

z Bohuslavic 90 let 
a 24. února 2016 vzpomeneme 

4. výročí jejího úmrtíí. 
Dne 7. listopadu 2015 by se ddožil pan 

Vladislav JANÁČEK
p

 z Bohuslaavic 95 let. 
Dne 15. června 2015 jsme vzzpomněli 

6. výročí jeho úmrtí.. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery 

s rodinami.
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Zvvemee Vás dddo knihoovnny v lednu

Pondělí 4. – středa 27. ledna 2016: 
ART FOTO Františka Slováka, 3D OBJEKTY  
Jindřicha Karského 

Výstava pořádaná ve spolupráci se Sdru-
žením výtvarných umělců moravsko-sloven-
ského pomezí. Dernisáž výstavy proběhne 
29. ledna 2016 v 17.00 hodin. Galerie městské 
knihovny, otevřeno v půjčovní době.
Pátek 8. ledna 2016: 
Osobní poplach Josefa Holcmana

Literárně-hudební večer se zlínským auto-
rem Josefem Holcmanem, který zde předsta-
ví svoji nejnovější knihu. V pořadu zazní va-
lašské i slovácké lidové písně v podání Ště-
pánky Jordánové, Gabriely Klabačkové ml.
a Anny a Pavla Jurečkových. 

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup zdarma!
Čtvrtek 21. ledna 2016: 
Toulky českou minulostí. Legendární po-
řad brněnského rozhlasu naživo přímo
s jeho tvůrci!

Na besedě se setkáte se scénáristou Jo-
sefem Veselým, režisérem Jaromírem Ost-
rým, kteří Vás vesele i „ostře” provedou ne-
jen tímto oblíbeným rozhlasovým pořadem.
Celý večer moderuje vedoucí programu ČRo
Jiří Kokmotos.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný!
Čtvrtek 28. ledna 2016: 
Japonské putování

Cestovatelské zážitky Romana Štěpánka
ze světového skautského setkání v této exo-
tické zemi. Zajímavé vyprávění bude doplně-
no bohatou fotodokumentací.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný!

Čeekánní na VVááánoce ss knihovvnou

…na Vánoce dlouhé noce – zpívá se v jed-
né ze známých koled. Dlouhé jsou v tomto
období samozřejmě i večery, jež se městská
knihovna snažila v prosinci vyplnit nadílkou
rozmanitých aktivit určených všem věkovým
kategoriím návštěvníků.

Kupříkladu Klub vojenských důchodců
uzavřel svou letošní činnost přátelským pose-
zením a také vyprávěním cestovatele Marka
Císaře o návštěvě exotické Bolívie. Nejmladší
generaci předškoláčků přišel pak do knihov-
ny tradičně obdarovat svatý Mikuláš v do-
provodu nezbedného anděla alias skřítka Ne-
zbedníčka. Nadílka to byla vskutku poctivě
zasloužená. Děti ji získaly za pravidelné ná-
vštěvy pořadu Veselé čtení a také za slib, že
si i v následujícím roce najdou spolu s rodiči
čas na četbu knížek.

Pěkného dárku formou setkání s cestova-
telskou rodinou Jiřího Máry se dostalo šesťá-
kům ze Základní školy Vlára, kteří se zpro-
středkovaně podívali až k australským proti-
nožcům. Studenti gymnázia se s Márovými

vydali pro změnu ve stopách Vikingů na vý-
pravu severskými státy. Vikingská stezka byla
i tématem večerní fotobesedy pro veřejnost 
v úterý 1. prosince 2015. Jiří Mára s manžel-
kou Alenou a synem Jirkou provedli návštěv-
níky akce sice drsnými, přesto však kouzel-
nými krajinami trollů – Grónskem, Islandem
a Faerskými ostrovy. Jejich poutavé vyprávě-
ní i fotografi e z této divukrásné přírody byly
pro všechny přítomné neopakovatelným zá-
žitkem, který připomněl, že zima, ač bez sně-
hu, vládne i v našich končinách.

Čekání na Vánoce s knihovnou završilo
kreativní odpoledne plné námětů na tvorbu
originálních ozdob, jehož součástí bylo i foce-
ní na přání ve speciálním fotokoutku.

Po celý prosinec byla knihovna centrem
předvánočních setkání spolků a organizací,
které zde navozovaly pečením voňavých dob-
rot i další tvorbou takřka rodinnou atmosféru.
Jsme vděčni, že sváteční tradice slavičínské-
ho regionu mohou probíhat právě pod stře-
chou knihovny, za což všem, kdo se jich ak-
tivně účastní, ze srdce děkujeme. 

Zároveň bychom chtěli popřát členům spo-
lupracujících institucí i všem občanům naše-
ho města pevné zdraví, veselou mysl a všudy-
přítomný pocit radosti z každého okamžiku
prožitého v novém roce 2016.

Mgr. Gabriela Klabačková

Hrrádeecká pooobočka vv noovém

V předvánočním období je snahou nás
všech překvapit své nejbližší těmi nejkrás-
nějšími dárky a vytvořit co nejpříjemnější
sváteční atmosféru. Nenaděluje se však jen
v rodinách, na své občany pamatují i někte-
rá města a obce.

Velmi štědrého a hlavně potřebného daru
se tedy na konci roku z prostředků města Sla-
vičín dostalo obyvatelům Hrádku. Po dlou-
hých letech se dočkali otevření nové místní
knihovny – pobočky Městské knihovny Sla-
vičín. Tato byla v prosinci přemístěna z bu-
dovy stávajícího pivovaru do prostor bývalé
drogerie rekonstruovaných fi rmou AG Sta-
ving. Stěhování knižního fondu a další inte-
riérové úpravy proběhly v režii pracovnic sla-
vičínské knihovny s vydatnou pomocí místní
knihovnice paní Ludmily Hamalčíkové a zdej-
šího osadního výboru.

Provoz pobočky byl slavnostně zahájen
v úterý 8. prosince 2015 za účasti představi-
telů města Slavičín – starosty Ing. Jaroslava
Končického, místostarostky Mgr. Boženy Fi-
lákové a předsedy osadního výboru pana Ji-
řího Havlína. Poté už Hrádečtí mohli obdivo-

Městská knihovna 
vat útulný interiér jejich nové literární oázy, 
v níž bezesporu nastane nová éra hrádecké-
ho knihovnictví. Její předností je nejen mo-
derní vybavení, ale i strategická poloha přímo 
v centru dění obce. Na závěr už nezbývá než 
Hrádčanům popřát šťastné vykročení do no-
vého roku s knihou po boku, zapůjčenou z je-
jich novotou vonící knihovny.

Mgr. Gabriela Klabačková

Program na leden 2016
Po 4. 1. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti
Út 5. 1. 10.00 hodin: Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky, 
15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro děti 2–3 roky
St 6. 1. 10.00 hodin: Hrátky pro
všestranný rozvoj pro dět i 1–2 roky, 
15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro děti 1–2 roky
Čt 7. 1. 10.00 hodin: Hudební Miniško-
lička pro děti 1–2 roky, 15.00 hodin: Hrátky 
pro všestranný rozvoj pro děti 4–6 let
Pá 8. 1. 10.00 hodin: Miniškolička pro
děti 1–6 let 
Po 11. 1. 10.00 hodin: Hudební Mini-  
školička
Út 12. 1. 10.00 hodin: Čtenářem od ba-
tolete – půlhodinka zábavného čtení pro
nejmenší, 15.00 hodin: Pohybové hrátky 
pro děti 2–3 roky
St 13. 1. 10.00 hodin: Pohybové hrátky 
pro děti 1–2 roky, 15.00 hodin: Pohybové 
hrátky pro děti 1–2 roky 
Čt 14. 1. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti 
1–2 roky, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
děti 4–6 let
Pá 15. 1. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti 
2–3 roky
Po 18. 1. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti – 
Kuchtíkovy hrátky
Út 19. 1. 10.00 hodin: Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky, 15.00 
hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 2–3 roky
St 20. 1. 10.00 hodin: Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro dět i 1–2 roky, 
15.00 hodin: Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro děti 1–2 roky
Čt 21. 1. 10.00 hodin: Hudební Miniško-
lička pro děti 1–2 roky, 15.00 hodin: Hrátky 
pro všestranný rozvoj pro děti 4–6 let
Pá 22. 1. 10.00 hodin: Miniškolička pro 
děti 1–6 let
Po 25. 1. 10.00 hodin: Hudební Mini- 
školička
Út 26. 1. 10.00 hodin: Pohybové hrátky
pro děti 2–3 roky, 15.00 hodin: Pohybové 
hrátky pro děti 2–3 roky
St 27. 1. 10.00 hodin: Karneval, 15.00 ho-
din: Pohybové hrátky pro děti 1–2 roky 
Čt 28. 1. 10.00 hodin: Tvořílek pro děti 
1–2 roky, 15.00 hodin: Pohybové hrátky pro 
děti 4–6 let
Pá 29. 1.ZAVŘENO – Pololetní prázdniny

Každé úterý, středu a čtvrtek je volná 
herna od 13.00 hodin.

Program na lled

M



1212

Baby club Plaváček srdečně zve děti, jejich k
rodiny a blízké na ZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ 
v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
 Kurz o 10 lekcích je určen pro děti od 
6 měsíců až do 12 let.
 Za podpory rodičů se děti seznamují s vodou 
a učí se v ní samy aktivně pohybovat.
 Součástí kurzu je také sauna a babymasáž 
vedená instruktorkou.
 Plaveme každou sobotu v době od 
9.00 do 11.00 hodin ve vodě teplé 30 °C. Vítáme 
oba rodiče!
Začínáme 16. ledna 2016!
Bližší info a přihlášky: www.plavacek-deti.cz, 
telefon: 603 187 693 nebo e-mail:
brumov@plavacek-deti.cz.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové fotoo na poočkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatebníí foto –– video
 foto škollních ssrazů naa počkání 
 převod VVHS nna DVD--CD
 prodej footoalbuumů 
 fotovideeo 
 mnoho ddalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 603 889 809
www.fotoaatelierootohodl.estranky.czz

České dveře zn. Solodoor, 
odborná montáž, záruka 5 let.

Telefon: 573 034 393.

PŘESTAVBA BYTOVÉHO JÁDRA 
klasickým postupem nebo novou 
technologií beznutnosti bourání. 

Telefon: 737 608 072.
Vyrobíme na míru jakýkoliv nábytek 
– kuchyňskou linku, obývací stěnu, 

vestavné skříně, postele apod. 
Telefon: 603 268 726.

Workshopy 
„Modely pro naši 

budoucnost“
V rámci projeektu „Moodely proo naši budoucnnoosst“ (pro-á i j kt M d l ši b d t“ (
gram „Mládeež kraji““) Vás zveeme na školení//wwworksho-
py zaměřenéé na navvrhování aa výrobu modeelůůů pomo-
cí CNC laserru. Workkshopy o délce 4 vyučovvaaccích ho-
din se uskuteeční na GGymnáziu Jana Pivečkyy vvvždy od 
15.00 hodinn v těchtoo termíneech:

7. 1. 20016: Vyuužití CNCC laseru pro modddeláře.
14. 1. 20016: Vyuužití CNCC laseru pro meccha-
troniku a robbotiku.
21. 1. 20016: Vyuužití CNCC laseru pro výýtvvaarné 
umění.

Další info, kontakt a registrace: 
http://wwww.modely.slaviciin.org/

PL
A

C
E

N
Á

 IN
Z

E
R

C
E



13

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

leden/2016

Dne 18. října 2015 proběhla v provozov-
ně ČSAD Vsetín, a. s., ve Slavičíně slavnost-
ní událost. Řidič této společnosti Josef Vice-
ník docílil metu, mezi řidiči obdivovanou, 
2 000 000 kilometrů bez nehody. Při této pří-
ležitosti mu poblahopřáli kolegové i přímí 
nadřízení z provozovny.

Řidič Josef Viceník je rodákem z malé ves-
ničky Rudimov a nyní je občanem Nevšové. 
Vyučil se jako strojní zámečník ve Vlárských 

strojírnách. Roku 1979 nastoupil do ČSAD
Brno, podnik Gottwaldov do provozovny
Slavičín na místo řidiče nákladních vozidel. 
V roce 1985 byl převeden na řidiče autobu-
su. V roce 1998 byl přiřazen na dálkové linky
Luhačovice–Praha a Luhačovice–Brno, kte-
ré brázdí dodnes. Vidět za volantem byl též
na zájezdech po sousedních státech.

Náplní jeho života není jen profese, ale
i rodina – manželka Marie, dcery a taktéž

dvě vnoučata – a koníčky, mezi něž patří za-
hradničení, houbaření a sport.

Dovolte, abychom mu za celý kolektiv 
ČSAD popřáli mnoho štěstí, další šťastné ki-
lometry a k blížícímu se životnímu jubileu jen
to nej… a hlavně pevné zdraví.

Kolektiv vedení provozovny Slavičín

2 000 000 kilometrů bez nehody
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Pozvánky, kalendáře

15 let se Slavičanem

4. 1. Horákova vila PŘÁSTKY
16. 1. Sokolovna FARNÍ PLES
20. 1. Sokolovna KLUBY ZDRAVÍ
23. 1. Sokolovna VALAŠSKÝ BÁL
24. 1. Sokolovna 
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI…
28. 1. Sokolovna 
NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ
30. 1. Sokolovna PLES MĚSTA
Připravujeme na únor: 
PLES ZUŠ
HASIČSKÝ PLES
PLES ZŠ VLÁRA

Spolek Diaklub Slavičín Vás zve na 

PŘÁSTKY
4. ledna 2016 od 8.00 do 13.00 hodin, 

Horákova vila Slavičín

Vítán je každý, 
kdo má zájem o tradice!

Členové Diaklubu Slavičín děkují 
za projevenou přízeň v roce 2015 a chtějí 
touto cestou popřát občanům vše nejlepší 

v novém roce 2016.

V pátek 4. prosince 2015 jsme opět 
na Horním náměstí ve Slavičíně slavnost-
ně rozsvítili vánoční strom. A stejně jako
minulé ročníky, tak i letos to byla příjem-
ná a povedená akce. Dopoledne zpříjem-
nila vystoupení dětí a studentů z místních
škol i mimoškolních zařízení. Odpoledne
vystoupily děti z Dětského domova Bojko-
vice a také děti z Nevšové. Následoval kon-
cert kapely Michal Tučný Revival Band, kte-
rý velmi kvalitně vyplnil čekání na vyvrcho-

Rozsvícení vánočního stromu lení celého dne. Po proslovu pana starosty
Ing. Jaroslava Končického zazářil vánoční
strom a pak náměstí na několik minut ožilo
krásným a bohatým ohňostrojem. 

Jsme moc rádi, že akce každým rokem
přiláká takové množství návštěvníků nejen
ze Slavičína. A také nás moc těší, když
slyšíme okolo pozitivní ohlasy a vidíme
všude výborně naladěné lidi. Na tomto místě
také patří velké díky všem, kteří se na této
akci podíleli.

Doufáme, že jste si rozsvícení užili
a příjemně se tak naladili na vánoční svátky.
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další
akci. Za pořadatele Zuzana Matulová

V sobotu 28. listopadu 2015 zažila slavi-
čínská Sokolovna nevšední narozeninovou 
oslavu. Na jednom pódiu se společně se Sla-
vičanem sešli brněnský Pozdní sběr, vizo-
vický Fleret, vsetínský Dareband a Trom-
bitáši – Bratia Štefánikovci ze Slovenska, 
aby popřáli slavičínské cimbálové muzice 
k patnáctým narozeninám společným ga-
lakoncertem.

Téměř čtyřhodinový program různých 
hudebních žánrů svědčil o oblíbenosti Sla-
vičanu nejenom na domácí půdě, ale také 
na Slovensku. Vyvrcholením galakoncer-
tu byl „křest“ v pořadí druhého CD muzi-
ky, které nese název „15 let se Slavičanem“, 
kde se jako hosté představili pěvecký sbor 
Cantare, Jaroslav Jeřábek či Martina Ptáč-
ková. Kmotry se stali Zdeněk „Hrach“ Hra-
chový – Fleret, Jiří „Dareba“ Václavík – Da-
reband a Paľo Štefaník – Trombitáši. CD si 
můžete zakoupit v Městském infocentru Sla-
vičín za symbolických 150 Kč.

Všichni účinkující i vyprodaný sál se 
spojili při zpěvu závěrečné písně s názvem 
Vizovice, kde se zpívá: „Každý má někde 
svoje Vizovice, kde jsou známí a ne pijavi-
ce“, a to nás přesvědčilo o tom, že ve Slavi-
číně žijí lidé, kteří si Slavičan skutečně za-
slouží. Za všechny muzikanty můžu slíbit, 
že i nadále budeme zpříjemňovat Váš život 
lidovou písničkou na akcích veřejných či ak-
cích soukromého charakteru. Velký dík patří 
našim partnerům, fi rmám, institucím i jed-
notlivcům, kteří naší muzice jakýmkoli způ-
sobem pomáhají a přispívají tak k udržová-
ní folklorních tradic města a přilehlého 
okolí.

A co popřát do nového roku 2016? Vykroč-
te tou pravou nohou v pohodě a rozdávejte 
úsměv do všech stran, to Vám ze srdce pře-
je patnáctiletý Slavičan. Mgr. Aleš Ptáček 

Město Slavičín ve spolupráci 

 
s Gymnáziem Jana Pivečk a SOŠ Slavičín 

a Mateřským centrem Slavičín pořádá
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30. ledna 2016, 20.00 hodin,00 hodin2020016,dna 230. le
Sokolovna Slavičín vičíSlnaSokolS

Zahraje hudební skupina TEMPO. 
Bohaté občerstvení + mícháné nápoje

od barmana. 
Vstupné včetně místenky: 100 Předprodej vstupenek:

Mětské infocentrum Slavičín 
(577 342 251).


