
Slavičínský zpravodajSlavičínský zpravodaj
ŘÍJEN/2016      ROČNÍK XL periodický tisk územního samosprávného celku

Pěvecký sbor Cantare, z. s., je ama-
térské hudební těleso, se kterým se sla-
vičínští obyvatelé setkávají již celých
patnáct let. Proto mně dovolte, abych
u příležitosti našeho malého výročí jako
zakládající a také současná sbormistry-
ně zhodnotila činnost tohoto slavičín-
ského pěveckého sboru a seznámila vás
s životem takového hudebního spolku.

Sbor vznikl v září roku 2000 a od té
doby se zapojila do amatérského zpí-
vání téměř stovka lidí. Někteří vydrže-
li jen krátce, jiní zůstali a jsou součástí 
34členného kolektivu Cantare. Po celou
dobu našeho patnáctiletého trvání vel-
mi rádi přispíváme nacvičenými sklad-
bami k obohacení kulturního života na-
šeho města, jeho okolí a občas „prodá-
me“ své umění i do vzdálenějších měst
naší vlasti nebo dokonce za její hranice.
Zvláštní náhodou je, že naše zahranič-
ní cesty směřovaly vždy do slunné Itá-
lie. První italský hudební festival jsme
zažili v roce 2007 v malém přímořském
městečku Cervia, kde jsme se zatím
tak trochu osmělovali na menších kon-
certech. Po určitém čase, v roce 2012,
jsme si již troufli na větší hudební festi-

val duchovní hudby, který hostí pěvec-
ké sbory z celého světa – FESTIVAL MU-
SICA SACRA v Benátkách a v roce 2014
jsme opět vyjeli na stejný festival du-
chovní hudby, který se tentokrát konal
v  Římě. V  obou nádherných městech
jsme zažili pravou sborovou atmosfé-
ru, kdy jsme si poměřovali své pěvec-
ké síly a zároveň obdivovali umění sbo-
rů z jiných zemí, např. Arménie, Eston-
ska, Švédska, Řecka a mnoha dalších.
V Benátkách se náš zpěv nesl kostelem
s vynikající akustikou a velký zážitek byl
umocněn i tím, že ve své době v tom-
to chrámu působil a koncertoval italský
barokní velikán Antonio Vivaldi. V Římě
jsme si mohli zazpívat nejen v koncert-
ním sále, ale i ve známém Pantheonu
před všemi přítomnými sbory. Další nád-
herné zážitky se nám naskytly z těchto
krásných měst, z jejich historie a všech
památek, které jsme stihli v našem na-
bitém programu navštívit. Ze zahranič-
ních koncertů odjíždíme vždy s krásným
pocitem, že jsme se líbili se svým vystou-
pením a dokonce oceněni zlatým diplo-
mem od odborné poroty. To nás vždy
naplňuje velkou radostí a přináší nové

nadšení pro další práci. 
Začala jsem velkoryse zahraničím,

ale hlavní naše činnost je na  „domácí 
scéně“, kdy celých patnáct let připravu-
jeme ve spolupráci se ZUŠ Slavičín pro-
gram na velké vánoční či adventní kon-
certy, které bývají slavičínskými poslu-
chači hojně navštěvované. Každý rok se 
snažíme, aby program těchto koncertů 
byl pestrý a zajímavý, proto jsme mno-
hokrát přizvali ke spolupráci nejrůzněj-
ší amatérské či profesionální orchest-
ry. Nejčastěji s námi spolupracoval dnes 
profesionální komorní soubor Musica 
Minore Brno, hostoval u nás také En-
semble Opera Diversa Brno, při osla-
vách desátého výročí doprovázel náš 
pěvecký sbor orchestr studentů Kon-
zervatoře Kroměříž, spolupráce nasta-
la i s amatérským komorním souborem 
Collegium Classic z Uherského Brodu 
a také s cimbálovými muzikami ze Sla-
vičína a z Valašských Klobouk. Dvě léta 
po sobě dostaly možnost také ostravské 
studentky hudebních škol s ansámblem 
„Sešli jsme se“, které vnesly do koncer-
tů radostnou duchovní náladu.

pokračování na str.  18

JednotkaJednotka
SDH města máSDH města má
novou cisternunovou cisternu

 Dne 24. srpna 2016 byl Jednotce 
SDH města Slavičín předán do užívání 
nový speciální požární automobil Tat-
ra 815-2 CAS 20/4000/240 – S2R, kte-
rý město Slavičín zakoupilo s  pomocí 
účelové dotace od  Ministerstva vnit-
ra – generálního ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR (2,5 mil. Kč)
a účelové investiční dotace poskytnu-
té z rozpočtu Zlínského kraje (500 tis.
Kč). Zbývajících 2,7 mil. Kč město hradi-
lo ze svého rozpočtu. Výběrovým říze-
ním podle zákona o veřejných zakázkách
byla zakázka zadána výrobci THT Polič-
ka, s. r. o., za celkovou cenu 5,7 mil. Kč.

 Od roku 2003 je jednotka vybave-
na automobilem Tatra 815 CAS 32, kte-
rý město zakoupilo již jako částečně re-
pasovaný. Přestože postupně procházel
mnoha opravami, na  jeho technickém
stavu se projevovaly další známky opo-
třebení, jejichž oprava by pro město zna-
menala další finanční náklady. Proto se
město Slavičín již v roce 2014 rozhodlo
zařadit do seznamu plánovaných inves-
tic zakoupení nového automobilu s cis-
ternovou automobilovou stříkačkou.

 Pořízením tohoto vozidla se výraz-
ně zkvalitnila práce hasičů při zásahu
a zvýšila se bezpečnost a komfort řidičů
i ostatních přepravovaných osob. Děku-
jeme poskytovatelům za finanční pod-
poru a přejeme našim hasičům, aby jim
nový automobil dlouho a dobře sloužil.

Mgr. Iva Florešová, 
vedoucí odboru správního MěÚ

Patnácté výročí založení SPS CantarePatnácté výročí založení SPS Cantare
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Město Slavičín v souladu s ustano-
vením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve  znění pozdějších 
předpisů, a usnesením Zastupitelstva 
města Slavičín č. XII/6/2016 vyhlašuje 
tyto dotační programy
Podpora sportovní a  tělovýchovné 
činnosti v roce 2017:
 organizace sportovních akcí – tur-
najů, závodů, přeborů, mistrovství aj. 
(prioritně tradičních, propagujících 
město) na území města Slavičín – ža-
datel musí být hlavním realizátorem,
 zajištění mistrovských, zejmé-
na mládežnických, soutěžních utká-
ní a závodů,
 celoroční činnost sportovních a tě-
lovýchovných subjektů,
 zajištění nesoutěžní sportovní a tě-
lovýchovné činnosti,
 nájmy a využití sportovních zaříze-
ní na území města Slavičín,

 provoz sportovních zařízení na úze-
mí města Slavičín, zejména na opravy, 
údržbu, revize, příp. energie.

Podpora rozvoje kultury v roce 2017:
 podpora kulturních a  společen-
ských aktivit a estetické výchovy dětí 
a mládeže,
naplňování kulturních a společen-
ských potřeb občanů a  to zejména 
kulturních akcí místního i  regionální-
ho významu,
 podpora amatérských kulturních
aktivit,
 podpora zájmové umělecké čin-
nosti,
 podpora kulturních a  společen-
ských aktivit seniorů,
 reprezentace a  propagace měs-
ta Slavičín,
 podpora uměleckých řemesel a  li-
dových tradic, výstav, vydavatelské 
činnosti aj.

Podpora aktivit v oblasti životního
prostředí v roce 2017:
organizace akcí a zajištění činnos-
tí zaměřených na  ochranu životního
prostředí,
organizace akcí a zajištění činností 
se zemědělskou tématikou,
organizace akcí a zajištění činností 
spojených s ochranou přírody a krajiny,
péče a chov volně žijící zvěře, při-
spívání k vytváření kvalitnějšího pro-
středí pro volně žijící zvěř,
stabilizace a  zvýšení počtu včel-
stev a zkvalitnění jejich chovu společ-
ně se zvýšením opylovací služby rost-
lin ve slavičínském regionu.
Podpora mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže v roce 2017:
 podpora mimoškolních společen-
ských, kulturních, sportovních, envi-
ronmentálních a jiných podobných ak-
tivit a akcí dětí a mládeže,
podpora celoroční činnosti zájmo-

vých kroužků,
 podpora spolupráce se zahranič-
ními školami,
podpora projektů zaměřených
na  prevenci nežádoucích společen-
ských jevů.

Lhůta pro podání žádostí je 
od  24. října 2016 do  14. listopadu
2016 (včetně).

Žádosti se podávají ve stanoveném 
termínu osobně nebo na  podatelnu
Městského úřadu Slavičín, Osvobození 
25, 763 21 Slavičín, prostřednictvím dr-
žitele poštovní licence nebo prostřed-
nictvím datové schránky takovým způ-
sobem, aby byly doručeny nejpozději
poslední den lhůty pro podání žádosti.

Bližší informace o jednotlivých pro-
gramech i obecná pravidla pro posky-
tování dotací městem Slavičín včet-
ně tiskopisů žádostí jsou k  dispozici
na webových stránkách města Slavičín
(www.mesto-slavicin.cz) nebo na od-
boru ekonomickém Městského úřadu
Slavičín, telefon: 577 004 822, e-mail: 
ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Vyhlášení dotačních programůVyhlášení dotačních programů

Podle § 27 odst.  1 zákona č . 
130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, oznamu-
ji, že volby do  Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje se uskuteční: v pátek 7. října 
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.
Místem konání voleb:
 ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v přízemí Základ-
ní umělecké školy, nám. Mezi Šenky 
121, Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v  ulici Cihlářská, Jas-
mínová, Komenského, K Parku, Krátká, 
Květná, Luhačovská, Misárkova, Nad 
Cihelnou, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pod 
Lesem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, Sed-
lářská, Staroměstská, Ševcovská, Tržní, 
U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí, ná-
městí Mezi Šenky
 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budo-
vy radnice, Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v ulici Hasičská, Hrnčíř-
ská, Jar. Šály, L. Výducha, Mladotická, 
Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příč-
ná, Spojovací, Úvoz, Zámečnická, K Ná-
břeží, Středová, K Hájenkám – v domech 

č. p. 311 – 318, 322 – 334, 573, 575, 
788, 811 – 816, K. Vystrčila – v domech 
č. p. 320, 321, 352, 391 – 393, Osvoboze-
ní – v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 254, 

Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 
290, 305, 403, 569 – 571, 574
 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budo-
vy Základní školy Vlára, K Hájenkám 
354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v ulici Javorová I, Javo-
rová II, Nad Ovčírnou, Na Zastávce, Pod 
Kaštany, U Rybníka, K Hájenkám – v do-
mech č. p. 341 – 346, 355 – 358, 390, 
567, K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 
377 – 389, 885, 886, 912, Školní – v do-
mech č. p. 564 – 566
 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu 
dětí a mládeže, Osvobození 296, Sla-
vičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v ulici Obchodní, U Za-
hrádek, Luční, Osvobození – v domech 
č. p. 41 – 43, 224, 226, 236 – 238, 251, 
252, 255 – 257, 259 – 261, 265 – 269, 
277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303, 
335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 
532, 534, 535, 591, 624, 903, 908

Dlouhá – v domech č. p. 300, 587, 
588, 590, 592, 688, 689, 824

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v příze-
mí Základní školy Malé Pole, Osvobo-
zení 8, Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: v ulici Družstevní, Okruž-
ní, Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651,
673 – 676, 783 – 786, 888
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v  tělocvičně
v přízemí Praktické ZŠ a Speciální ZŠ
v Hrádku, Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k  trvalému pobytu: místní část Slavi-
čín – Hrádek na Vlárské dráze
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé
školy v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k  trvalému pobytu: místní část Slavi-
čín-Divnice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků,
Nevšová 16

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k  trvalému pobytu: místní část Slavi-
čín-Nevšová
Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky (občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České re-

publiky). Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve  dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
3. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
4. K  zachování pořádku a důstojného
průběhu hlasování v místnosti pro hlaso-
vání je každý povinen uposlechnout po-
kynů předsedy okrskové volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Oznámení o době a místě konání volebOznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Zlínského krajedo Zastupitelstva Zlínského kraje

Výběroové řízeení
Služby městta Slavvičína, s.. r. o., hleda--
jí vhodného kandidááta na ppozici vedou--
cí provozníhho úsekku.
Požadujemee:
min. střeedoškolské vzddělání s  ma--
turitou
výborné komunnikační aa  organizač--
ní schopnostti
orientaci v technnických povoláních
zkušenosti s veddením koolektivu
zodpověědnost, spolehlivost, fle--
xibilitu
ochotu uččit se novým věěcem
znalost práce naa PC
řidičský pprůkaz ssk. B
Nabízíme zajjímavouu a  různnorodou prá--
ci, dlouhodobé persspektivnní uplatnění.
Nástup možnný ihneed. V  přřípadě zájmu 
o  tuto pozicci posílejte své životopisyy 
na adresu inffo@smslavicin.cz
do 14. října 22016.
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Ptají se lidé…
Oproti j iným letům pozoruji

ve městě menší stavební ruch. Proč
se nic nedělá?

Letošní rozpočet města je trochu jiný
než rozpočty v uplynulých letech. Pokud
město z dotačních peněz zateplovalo bu-
dovy, revitalizovalo veřejná prostranství 
a stavělo chodníky, tak to bylo na první 
pohled vidět. Jistě si také pamatujeme
na dopravní omezení, která byla s ně-
kterými akcemi spojena. Také v  letoš-
ním rozpočtu investujeme poměrně vel-
ké investiční peníze v řádu desítek mi-
lionů korun. Největší investicí je rekon-
strukce městského koupaliště, která je
v objemu cca 13,5 mil. Kč a je rozložena
do dvou let (2016 a 2017). Zde probíha-
jí práce podle plánu tak, aby příští letní 
sezóna byla zahájena jako obvykle v mě-
síci červnu. Takže akce nákladná, ale při
denním pohybu po městě jistě viditelná
příliš není. Ještě více „neviditelnou“ akcí 
je rekonstrukce kuchyně ZŠ Slavičín-Vlá-
ra. Ta je již hotová, dne 5. září 2016 byl
na škole zahájen nový školní rok a paní 
kuchařky uvařily první obědy. Jsme sa-
mozřejmě rádi, že se podařilo dodržet
náročný harmonogram prací a že jsme
tudíž nenechali nikoho „o hladu“. Inves-
tice do kuchyně, technologií a zázemí či-
nily cca 7 mil. Kč.

Realizována byla další řada „nevidi-
telných“ akcí – oprava a vestavba stře-
chy ZUŠ, střechy na  charitě, sociální-
ho zařízení v DDM, kotelny MŠ Hrádek
nebo opravy v městských bytech. Takže
opět – nic moc viditelného. Jistě více vi-
dět jsou práce na chodnících před poš-
tou a úprava přechodu u VTÚVM, prá-
ce na Jasmínové ulici nebo začínající či
probíhající výstavby chodníků v Divni-
cích a Nevšové. Takže investic rozhod-
ně není málo. Rozhodování o investicích
do dalšího roku čeká zastupitelstvo měs-
ta již na prosincovém zasedání.

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

Svoz tříděného Svoz tříděného
odpaduodpadu
 papír (modré pytle) a  nápojo-
vé kartóny (oranžové pytle) 14. 10.
plasty (žluté pytle) 20. 10.
bioodpad 
(hnědé pytle 10 Kč/ks) 
3. 10., 17. 10., 31. 1

/ )
10.

Až vám doslouží drobné elektroza-
řízení, nenechávejte je ležet doma, ani 
je nevyhazujte do koše. Elektrozaříze-
ní obsahují látky s negativními účinky 
na  lidské zdraví, jako např. kadmium, 
rtuť, chrom aj., a pokud nebudou pro-
fesionálně zrecyklovány, mohou škodit 
životnímu prostředí i zdraví osob. Veš-
kerá drobná elektrozařízení z kancelá-
ře či domácnosti, jako např. telefony, 
počítače a  jejich příslušenství, tiskár-
ny, kalkulačky, audiotechniku, domá-
cí kuchyňské a koupelnové spotřebiče, 
elektrické nářadí a hračky a další, ode-
vzdejte ke zpětnému odběru. Možnos-

Kam s ním…? Kapitola „drobné elektro“ Kam s ním…? Kapitola „drobné elektro“ 
tí, kde odevzdat drobné elektrozaříze-
ní, je více: na sběrných dvorech a sběr-
ných místech, v prodejně při koupi no-
vých elektrozařízení nebo do červených 
kontejnerů na zpětný odběr. 

Červené kontejnery byly instalová-
ny s cílem usnadnit lidem odevzdávání 
vysloužilých spotřebičů – aby s drob-
nými elektrozařízeními nemuseli v ot-
vírací době na sběrný dvůr, ale mohli 
je kdykoliv odevzdat do připravených 
kontejnerů poblíž místa svého byd-
liště. Ke  dvěma stávajícím červeným 
kontejnerům ve Slavičíně v ulici Dlou-
há a Zámečnická a po jednom v Divni-

cích, Hrádku na Vlárské dráze i v Nev-
šové, přibyly o  prázdninách další tři
kontejnery v  ulicích Úzká, Jasmíno-
vá a Nad Cihelnou. Rozšíření sběrné 
sítě, které usnadní občanům správné
nakládání s elektroodpadem, bylo pod-
pořeno z fondu společnosti ASEKOL,
který poskytnul příspěvek na vybudo-
vání zpevněných ploch pod kontejne-
ry ve výši 19 500 Kč. Celkové náklady
projektu činily 29 000 Kč. 

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Město Slavičín naabízí do pronájmu byyt č. 5 v 2. nad-
zzemním poodlaží domu čp. 564 na ulici ŠŠkkoolní, v katastrál-
nním územíí Slavičín 
byt sestává z tří pokojů, kuchyně, předdsíně, koupelny, 
WWC a skleppních prostor
 celková podlahová plocha bytu včetně sskklepů je 81,42 m2

výše měsíčního náájemného činí 4 0555 KKč
pronajímatel je opprávněn jednostraannně zvýšit nájem-
nné vždy odd 1. dubna kkaždého roku maxiimáálně o 5 % ročně 
aa míru inflace stanovenou ČSÚ

nájemnéé je uvedeno bez záloh na sluužbyyy spojené s byd-
leením (topeení, voda, oodpad)

Podrobbnější infoormace týkající se dobbby uzavření ná-
jeemní smloouvy, obssahu žádosti o proonáájem jsou uve-
deeny na úřřední dessce města Slavičínn neeebo webových
sttránkách města Slavičín a společnosti BBTH Slavičín – 
wwww.bth-sslavicin.cz

Písemné žádosti budou přijímány ddo  19. října 2016 
ossobně nebbo poštou na adresu: BTH Slaaviččíín, spol. s r.o., 
MMladotickéé nábřeží 8849, 763 21 Slavičín

Výběrové řízení na pronájem bytu 3 + 1Výběrové řízení na pronájem bytu 3 + 1

Ať se to dětem líbí nebo ne, nový 
školní rok je prostě tady, a to se vším 
všudy, se školními povinnostmi a hlav-
ně pak úkoly. Pomalu se budeme za-
chumlávat do teplých svetrů a už jen 
ve  vzpomínkách se budeme vracet 
k prázdninám.

Když se poohlédneme, máme za
sebou v  rámci rekapitulace, 180 zre-
kreovaných dět í  prostřednict vím 
námi nabídnutých letních aktivit : 
sedm příměstských táborů a  jeden 
pobytový tábor. Tímto bychom za DDM 
Slavičín chtěli moc poděkovat firmě 
TVD – Technická výroba, a. s., Rokytni-
ce, která nám poskytla věčné dary pro 
děti na tábory.

Školní rok v  DDM odstartovala 
dne 12. září 2016 akce celostátního 
charakteru „V září, světlušky září“. Pět 
světluščích dvojic vybralo na  území 
Slavičína celkem: 16 951 Kč. Velmi pěkný 
výsledek, svědčící o tom, že ve spous-
tě lidí a dětí stále bije empatické srdíč-
ko. Je na místě poděkovat v této sou-
vislosti participujícím subjektům, jimiž 
byly: ZŠ Slavičín-Vlára, ZŠ Slavičín – 

Malé Pole, Gymnázium Jana Pivečky 
a SOŠ Slavičín, a to včetně velmi pozi-
tivního přístupu všech ředitelství uve-
dených subjektů.

Dne 12. září 2016 jsme distribuo-
vali nabídku našich pravidelných akti-
vit – zájmových kroužků, kurzů. 

Myslíme si, že si v nabídce může vět-
šina těch, jimž je především určena, tj. 
dětem školního věku, najít své. Nabíd-
ka je určena širokému věkovému spek-
tru našich klientů, předškoláky počína-
je, dospělými konče.

V tomto školním roce se bude o ak-
tivity (pravidelné i nepravidelné) sta-
rat kolektiv 4 interních a 30 externích 
pracovníků.

Te r m í n  o d e v zd á n í  p ř i h l á š e k
do  zájmových kroužků byl stanoven 
na 30. září 2016. Pokud ale máte ješ-
tě o některou z nabízených pravidel-
ných aktivit zájem, můžete k nám přijít 
a i po tomto termínu své dítě přihlásit.

Ve  dnech 30. září – 1. říjen 2016
(pátek, sobota) proběhne další ročník 
Pohádkiády, a to již tradičně ve spolu-
práci s místní knihovnou ve Slavičíně.

A jaké akce na vás dále čekají?
25. 10. 2016 – Dýňohraní a dýňo-

vá strašidýlka – pořádá DDM Slavi-
čín ve spolupráci s Městským infocen-
trem Slavičín

Závodí celá rodina – sportovní akce 
pro rodiče a děti

Obě připravované akce jsou finanč-
ně podpořeny z dotace města Slavičína.

Na všechny naše klienty v námi na-
bízených aktivitách ve  školním roce
2016/2017 se moc těšíme.

Pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z domečku pro dětiZprávy z domečku pro děti
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Aktivity
 Stáže na partnerské fakultě:

Pokračujeme s Technologickou fa-
kultou a Fakultou informatiky na UTB 
Zlín ve spolupráci: připravujeme týdenní 
stáž žáků nižšího gymnázia v laborato-
řích a týdenní stáž studentů 3. a 4. roč-
níků v laboratořích fakulty. Josef Tome-
ček zahájil v září souvislou měsíční stáž 
na fakultě technologické UTB.
 Metoda CLIL:

Na gymnáziu jsme zahájili školní rok 
zavedením výuky ve volitelném gymna-
ziálním semináři z  ekonomie metodou 
CLIL. Jedná se o metodu, kde vyučování 
v předmětu probíhá převážně v cizím jazy-
ce (angličtině, francouzštině), který vede 
Ing. Dana Ondrušková. Studenti třetích
ročníků, kteří navštěvují tento seminář
tak současně získávají spontánně znalos-
ti a dovednosti z více předmětů současně. 
Na škole plánujeme postupně tuto meto-
du částečně využívat i v dalších volitelných 
seminářích pro maturanty. Výuka cizích ja-
zyků na gymnáziu je dlouhodobě nabíze-
na v němčině, francouzštině, angličtině, 
španělštině, ruštině a pro lékařské obory 
také nepovinně v latině, což gymnázium 
řadí nejenom ve Zlínském kraji mezi školy
s nejširším výběrem cizího jazyka.
 Útvar SOŠ zabezpečil pro spádové 
regionální školy maturitní zkoušky (ná-
hradní a opravný termín, celkem 40 ma-
turantů). Při zkouškách byla přítomna 
kontrola ČŠI a konstatovala, že průběh 
maturitních zkoušek byl zcela bezchyb-
ný a organizačně příkladný.
 Práce s třídním kolektivem v rám-
ci Projektu prevence sociálně patologic-
kých jevů na GJP a SOŠ Slavičín ve spo-
lupráci se zařízením Kam Pak se zúčast-
nili žáci gymnázia z třídy G-2 a sexty.
 Maturitní ročníky oktávy a G-4 ab-

solvovaly historicko-kulturní návštěvu
Prahy od 12. do 19. září 2016 pod ve-
dením třídních učitelů.
Imatrikulace žáků prvních ročníků
proběhla za účasti vedení města a ro-
dičů na Radnici. 
Třídy prvních ročníků se zúčastnily
adaptačních pobytů na Jelenovské. Akci
významně finančně podpořila Asociace
rodičů a přátel školy.
Dne 13. září 2016 proběhla sbírka za-
měřená na pomoc slabozrakým a nevi-
domým dětem. Děkujeme, že jste při-
spěli zakoupením předmětů (píšťalka
40 Kč, náramek 50 Kč, tykadla 70 Kč).

Vzdělávání učitelů školy
Vedení školy klade velký důraz

na vzdělávání učitelů z oblasti komuni-
kačních dovedností a schopností při ře-
šení problémových situací s žáky. Proto
na začátku školního roku mimo jiné za-
jistilo pro všechny učitele dva odborné
semináře: V přípravném týdnu jsme re-
alizovali školení všech třídních učitelů
v práci se třídou v rámci projektu pre-
vence sociálně patologických jevů a ko-
munikačních dovedností. Metody řešení 
těchto problémů prováděli garanti to-
hoto projektu z Nadace Jana Pivečky
Mgr. Kristýna Dvořáková a Mgr. Michal
Filák. Dne 8. září 2016 proběhl na ško-
le odborný seminář vedený odborní-
kem speciálním pedagogem Mgr. Kar-
lem Opravilem na  téma komunikační 
dovednosti učitelů ve vztahu k žákovi,
třídě, rodičovi a mezi kolegy. 

Služby školního psychologa
Na  základě schválení rozvojového

programu MŠMT „Na podporu školních
psychologů a školních speciálních peda-
gogů ve školách a metodiků – specialis-
tů ve školských poradenských zařízeních
v roce 2016“ pokračuje na škole školní 
psycholog. Rodiče a žáci mohou využít
následujících služeb: 
Individuální konzultace v  rámci vý-
ukových či výchovných obtíží dítěte
Pomoc a podpora při řešení osob-
ních problémů žáka (vztahové či rodin-
né záležitosti)
Kariérové poradenství – volba vhod-
ného semináře, volba vysoké školy
Diagnostika intelektu, osobnosti
V rámci zachování intimity a důvěry bu-
dou konzultace probíhat po telefonické
domluvě, denně od 14.45 hodin.

Pro všechny žáky okolních základních
škol nabízíme následující kroužky:
Dramatický kroužek, Mgr.  Šárka
Černíčková

 Jazyk ruský, Mgr. Marie Hrabinová
 Jazyk španělský, Mgr. Eva Mikulcová
Jazyk francouzský, Mgr. Dana On-
drušková
Jazyk německý, Mgr. Marie Ťulpová
 Výtvarný kroužek, MgA.  Zdeněk
Kutra
Sportovní hry, Ing. Jiří Váňa
Chemie, Mgr. Petra Soukupová
 Astrofyzika, Mgr. Ivo Rohlena
 Fyzika, RNDr. Jan Hrdý
 Biologie, Mgr. Pavel Šuráň
Latina, Mgr. Pavel Mikulčík
Programování, Ing. Alois Kužela
 Automatizace a   robot izace,
Ing. Alois Kužela

Dramatický kroužek
V zimním a jarním období roku 2016

pracovali žáci dramatického kroužku
na  svém zdokonalování formou akti-
vit týkajících se pantomimy, mluvních
a pohybových cvičení a zejména oblíbe-
né improvizace. Také opět zkusili pra-
covat před kamerou, aby měli zpětnou
vazbu a  navíc vzpomínku na  povede-
né scénky. Jedna skupinka žáků vystu-
povala v  okolních základních školách
s pásmem nazvaným „Babičko, vyprá-
věj“ a druhá skupinka našich divadelní-
ků si připravila devět veršovaných po-
hádek pro děti z MŠ Jestřabí.

 V  měsíci září připravujeme přije-
tí nových členů a  budeme procvičo-
vat základní dramatické dovednosti,
improvizační schopnosti a budeme se
těšit na  aktivity, kterých se pravidel-
ně zúčastňujeme, a to na předvánoční 
vystoupení v MŠ a vánoční vystoupení 
na Rozsvícení vánočního stromu ve Sla-
vičíně. Činnost Dramatického kroužku
pod vedením Mgr. Šárky Černíčkové je
finančně podpořena městem Slavičín.

Přírodopisný kroužek
V přírodopisném kroužku na GJP Sla-

vičín mohou studenti každý týden roz-
víjet znalosti přírodopisu. Nejenže pra-
cují s mikroskopy a dozvídají se tak zají-

mavé věci o buňkách, pletivech, průdu-
ších nebo škrobových zrnech, ale také
často chodí ven, kde se učí poznávat re-
álnou přírodu, celá společenstva i eko-
logické vztahy mezi jejich částmi. Stu-
denti se zapojují do různých i meziná-
rodních soutěží, například Jaro ožívá,
kde se pozorují přílety ptáků nebo CO2
liga. Tento kroužek je finančně podpo-
řen městem Slavičín.

Pro veřejnost nabízíme školení 
a práce:
Základy prácce na PPC, Ing. Kužela
Cizí jazyky, aangličttina, němmčina, fran--
couzština, španělština, ruština
Strojírenstvví – výroba strrojírenských 
výrobků z  kkovů a  jiných technických 
materiálů, CCNC obrábění
Instalatérství – roozvody vvody a tope--
ní a jejich oppravy
Elektrikářsttví – zhhotovení elektro roz--
vodů a jejichh opravvy
Automechaanici – bběžné oopravy osob--
ních vozů, mmalých dodávkkových auto--
mobilů, příprava naa techniické prohlíd--
ky, přezouváání pneeu.
Kuchař-číšnník – reaalizace rrautů, obslu--
hy při společčenskýých akcícch

Taneční 2016
Jsou významně finančně podpořeny 

Asociací rodičů a přátel školy.
Pravidelnou středoškolskou  aktivi-

tou a  neodmyslitelnou společenskou
událostí studentského života jsou pro
první ročníky na gymnáziu a SOŠ kurzy 
tanečních. Výuka kurzu bude probíhat
v Sokolovně Slavičín pod vedením ta-
nečního mistra Aleše Mědílka ze Zlína,
a to od   10. 10. 2016 každé následují-
cí pondělí předběžně od 16. 00 hodin.
Kurz obsahuje 11 lekcí včetně závěreč-
ného slavnostního plesu.  Absolvování 
kurzu umožní žákům nejenom se lépe
vzájemně poznat, ale obsahem výuky
budou pravidla slušného chování a jed-
nání. Proto považujeme tuto akci za vel-
mi přínosnou a pro studenty žádoucí.
Věříme, že tato první společná aktivita
prvních ročníků na škole přispěje k  je-
jich středoškolské aklimatizaci.

Dny otevřených dveří 
v budovách gymnázia a SOŠ
4. listtoopadu 20016 od 88.00 do 11777.00 hodin 
5. listtoopadu 20016 od 88.00 do 11222.00 hodin

Nabízené studijní obory 
pro školní rok 2017/2018:
Matuuritní oboory::
Gymnnázium ossmilletý obor
Gymnnázium čttyřleetý oobor
Inforrmmmační tecchnoologgie 
Mechhaanik seřizovaač-mmechatroonnik
Učebbbnní oboryy:
Obráábběč kovů, sstrojjní mecchhhanik, auu-
tomeeecchanik, instalattér, elekktttrikář, kuu-
chař-čččíšník
Násttaavba denní i ddálkové matuuuritní:
Podnnikání – prro vyyučeené uchazzeče 
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Vzdělávací střediskoVzdělávací střediskoZákladní škola Slavičín-VláraZákladní škola Slavičín-Vlára

R-Ego, z. s., informuje… R-Ego, z. s., informuje…

Odstartovali jsme naplno 
První den ve škole má svoji tradici.

Přivítání prvňáčků, nové kolektivy šes-
tých tříd, nedočkavé setkání s kamará-
dy, radost z toho, co je ve škole nově vy-
budováno. A další dny jsou pak ve zna-
mení pravidelného školního režimu
a povinností. 

Zatím jsme sice ukrojili ze školního
roku jen desetinu, ale z prvňáčků jsou
už opravdoví školáci, svoji činnost zahá-
jila obě školní informační centra, eko-
škola, folklorní soubor Slavičánek, dal-
ších osm zájmových kroužků, Školní cen-
trum sportu a  Sportovní hry pro žáky
4. – 9. ročníku. 

Máme za  sebou už také spoustu
zdařilých akcí. Třídní kolektivy žáků
čtvrtých, pátých a šestých tříd vymě-
nily na pár dnů školní lavice za rekrea-
ční zař ízení v  Luhačovicích, Bzové
u Velkých Karlovic a v Brumově-Bylni-
ci na poznávacích a adaptačních poby-
tech. Deváťákům začaly tradiční taneč-
ní, kde se učí nejen společenským tan-
cům, ale i chování. Poznávat krásy cizí 
země a  zdokonalit si angličtinu mělo
možnost 48 žáků 8. a 9. ročníku díky
týdennímu jazykovému pobytu v Ang-
lii. A z lekcí plavání v Luhačovicích mají 
radost žáci 2. – 4. ročníku.

Jsme teprve na začátku. Čeká nás 
mnoho náročné a poctivé školní práce, 
kterou žáci a jejich pedagogové určitě 
společně zvládnou.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Podzimní nabídka školní družiny 
a klubu

Školní život se rozjel a spolu s ním 
i naše družinové akce. Z těch podzim-
ních plánujeme pravidelné oblíbené ak-
tivity jako např. jízdu zručnosti, mezidru-
žinovou pouť se ŠD Malé Pole, tradiční 
drakiádu, ovocný den s ochutnávkou, 
módní přehlídku a nocování v pohád-
kové říši. Ekoškolu podpoříme sběrem 
papíru a kaštanů. A jaké novinky nás če-
kají? Třeba Halloween party, Canistera-
piie – pes přítel člověka, Barevný týden.

Ani školní klub nebude na podzim 
zahálet. Svoji činnost zahájily zájmo-
vé kroužky a už teď se všichni těšíme 
na Slavičínského a Zlínského vorvaně.

Děti, rodiče a veřejnost srdečně zve-
me na 3. ročník oblíbeného Svatomar-
tinského průvodu.

Přejeme si, aby heslo „Přístav dobré 
nálady“ nebylo jen v záhlaví vzdělávací-
ho programu naší školní družiny a klu-
bu, ale stalo se skutečností.  

Soňa Lysá, vedoucí vychovatelka ŠD

První školní den v ZŠ Slavičín-Vlára
Slavnostní den prožili všichni žáci, rodiče prvňáčků i pedagogové ZŠ Slavi-

čín-Vlára v pondělí 5. září 2016. Prázdninové dny si žáci prodloužili a odpoča-
tí se vrátili do školních lavic k učení. Hlavně ti nejmladší byli plní očekávání a ti
starší se už těšili na své kamarády. Ve dvou  prvních třídách přivítal nové ško-
láky a jejich rodiče také radní Zlínského kraje PaedDr. Petr Navrátil. Ke svému
dárku pro každého prvňáčka přidal přání radostného nástupu do školy. Jejich
rodičům popřál hodně trpělivosti, radosti ze školních úspěchů svých dětí a dob-
rou vzájemnou spolupráci se školou. Mgr. Jana Pinďáková

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po 8.00 – 14.15
Út 8.00 – 18.00
St 8.00 – 14.15
Čt 8.00 – 14.15
Pá 8.00 – 14.15

V  tuto dobu je možné využívat 
12 PC a  Internet zdarma. Denní limit 
na návštěvníka je 1 hodina. Za poplatek 
je možnost tisku, kopírování a ukládání 
dokumentů na média, vazbu do krouž-
kové vazby, laminování dokumentů. 

V případě konání kurzů nebo jiných 
vzdělávacích akcí je možnost využití PC 
učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači 
20 hodin (500 Kč)
 Práce na PC pro pokročilé 
20 hodin (700 Kč) 
 Internet a komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
 Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 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 po-
čtu osob

Nutný počet pro otevření kurzu je 
minimálně 8 účastníků. Hlaste se na te-
lefonním čísle 571 110 425, 739 095 315
nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-

říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle
777 913 782.
Každé úterý v  16.00 hodin v  budo-
vě městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na říjen: šitý patchwork

Připravujeme pro vás:
 13. 10. 2016 Benefiční divadelní 
představení KŠANDA
 listopad Benefice k 20. výročí zalo-
žení Nadace Jana Pivečky

Pracovnice NJP

Naddace JJJana Piveččkyy zve ddiiváky 
naa beenefiččční divaadeelní předssttavení

KKšaannda
Čtvrtek 13. října 2016,

19.00 hodin, Sokolovna Slavičín

Srdečně vás a vaše děti zveme na Dny otevřených dveří.
Přijďte si prohlédnout prostory naší školy, seznámit se s novými kamarády a se 
zaměstnanci školy. 
Termíny v MŠ Vlára (14.00 – 16.00): 18. 10., 15. 11., 17. 1., 21. 2., 14. 3., 18. 4.
Termíny v MŠ Nevšová (14.00 – 15.00): 18. 10., 22. 11., 10. 1., 28. 2., 21. 3., 25. 4.

Těší se na vás kolektiv MŠ Vlára a MŠ Nevšová

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří 
v MŠ Slavičín-VláraŠv MŠ Slavičín-Vlára

ýýyy
v MŠ Slavičín-Vlára

R-Ego, z. s., vypisuje výběrové ří-
zení na pozici sociální pracovník/pra-
covnice v NZDM (nízkoprahovém za-
řízení pro děti a mládež).

Stručná charakteristika pracovní-
ho místa: 

Sociální pracovník/pracovnice pra-
cuje s dětmi a mládeží ve věkovém roz-
mezí 7 – 15 let v odpoledních hodinách, 
poskytuje klientům pomoc a podporu, 
provází je v obtížných životních situa-
cích, plánuje a organizuje program pro 
klienty, motivuje je k účasti, vede admi-
nistrativní agendu spojenou s výkonem 
činnosti, prezentuje službu.

Nabízíme:
 zajímavou a různorodou práci v so-
ciální oblasti
 prostor pro seberealizaci,
 možnost uplatnění svých zkušeností 
v zařízení s dlouholetou tradicí
 pružnou pracovní dobu
 možnost profesního růstu a odbor-
ného rozvoje
 týmovou i individuální supervizi,
 přátelský tým

Požadavky:
 VŠ či VOŠ vzdělání – vzdělání dle Zá-
kona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. (§ 110)



 kladný vztah k cílové skupině (děti 
a mládež)
 schopnost pracovat v týmu i samo-
statně, dobré komunikační schopnos-
ti, spolehlivost, sebereflexe, proakti-
vita, kreativita, komunikativnost, ote-
vřenost, motivace
 koníčky a dovednosti, které může-
te nabídnout v rámci programů NZDM
 flexibilita (pracovní doba v odpo-
ledních, příležitostně akce o víkendu)
výborná znalost práce na PC (Word, 
Excel)
 trestní bezúhonnost
 řidičské oprávnění skupiny B

Uvítáme: 
 zkušenosti s cílovou skupinou NZDM 
(děti a mládež)

aktivní nasazení a  zodpovědný 
přístup
aktivní znalost standardů kvality 
sociálních služeb, zákona o sociálních 
službách, zákona o  sociálně -právní 
ochraně dětí

Výkon práce: 
místo výkonu práce: Slavičín
úvazek: 1,0
nástup: leden – únor 2017

Náležitosti přihlášky:
strukturovaný životopis s prohláše-
ním:  „Souhlasím s poskytnutím osob-
ních údajů uvedených v tomto životo-
pise a jejich schraňováním pro účely vý-
běrového řízení R-Ego, z. s.“
 motivační dopis v  rozsahu min.

0,5 – max. 1 A4 s uvedenou osnovou:
– Co mě motivuje pro práci s uvedenou
cílovou skupinou?
– Č ím můžu do  budoucna př ispět
NZDM?
kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání
čestné prohlášení o  trestní bezú-
honnosti, možno stáhnout na 
www.r-ego.cz, popř. výpis z  rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců.

Výběrové řízení je dvoukolové
(zaslání požadovaných dokumentů
+ osobní pohovor).

Př ihlášky zasílejte  do  30. října 
2016  na  e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz
nebo adresu R-Ego, z. s., náměstí Mezi
Šenky, 763  21 Slavičín s  označením

obálky VŘ. Uchazeči, kteří splní pod-
mínky a budou vybráni do 2. kola, bu-
dou elektronicky, případně telefonic-
ky informováni o konkrétním datu úst-
ního pohovoru.

Pokud nebude přihláška obsaho-
vat výše uvedené náležitosti, nebu-
de uchazeč př izván k  výběrovému
ř ízení .  Osobní dokument y ucha -
zečů se bezprostředně po  ukončení 
výběrového řízení vracejí na  základě
žádosti zpět uchazečům nebo se
skartují.

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, vedou-
cí zařízení 
E-mail:  pc.r-ego@tiscali.cz
Tel.: 732 713 014 

Mateřské centrumMateřské centrum Canisterapie pro děti
Od  6. října 2016 bude probíhat

každý čtvrtek odpoledne v Rodinném
a mateřském centru Slavičín (RMC) Ca-
nisterapie pro děti pod vedením canis-
terapeutického týmu. Zároveň bude
také zajištěna pravidelná Canisterapie
v ZŠ praktická a ZŠ speciální v Hrádku,
kde bude probíhat během dopoledne.
Bude probíhat jak skupinově tak indi-
viduálně a bude přizpůsobena schop-
nostem a dovednostem dětí. Tato me-
toda využívá kontaktu se psem. Pes je
nápomocen při rehabilitačním cvičení,
a to při nácviku a rozvoji hrubé a  jem-
né motoriky formou hlazení, mazlení,
česání a krmení psa, uvolnění svalové-
ho napětí a protažení svalů. Za pomocí 

Program MC Slavičín na říjen 2016
Ne 2. 10. 15.00 DRAKKIÁDA na loucee 
u Pivečkova lesoparku
 Po 3. 10. 10.00 Hudebbní Miniškoličkaa 
Út 4. 100. 10.00 Pohybové hrátkyy 
pro děti 2–33 roky, 13.000 Volná herna, 
15.00 Pohyboové hrátky prro děti 2–3 rokyy
St 5. 100. 10.00 Pohybové hrátkyy 
pro děti 1–22 roky, 13.000 Volná herna, 
15.00 Pohyboové hrátky prro děti 1–2 rokyy
Čt 6. 10. 10.00 Tvoříleek pro děti 1–22 
roky, 13.00 Voolná herna, 155.30 Slavnostní 
otevření Canisterapeutiického centra
Pá 7. 100. 10.00 Tvoořílek pro dětti 
2–3 roky
Po 10. 100. 10.00 Tvořřílek pro děti –– 
Kuchtíkovy hrátky
Út 11. 100. 10.00 Čteenářem od  ba-
tolete – půlhodinka zábbavného čteníí, 
13.00 Volnná herna,  115.00 Hrátkyy 
pro všestranný rozvoj proo děti 2–3 roky
 St 12. 10.. 10.00 Hrátkyy pro všestrannýý 
rozvoj pro dětti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 
15.00 Hrátkyy pro všestraanný rozvoj proo 
děti 1–2 rokyy
Čt 13. 10.. 10.00 Hudebbní Miniškoličkaa 
pro děti 1–2 roky, 13.00 VVolná herna, 

15.00 Canisterapie proo děti
Pá 14. 10. 10.000 MMiniškolička pro 
děti 1–6 let
Po 17. 10. 10.00 HHuddeební Miniškolička
Út 18. 10. 10.000 PPohybové hrátky
pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 
15.00 Pohybové hráátkyy pro děti 2–3 roky
St 19. 10. 10.000 PPohybové hrátky 
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 
15.00 Pohybové hráátkyy pro děti 1–2 roky
Čt 20. 10. 10.000 TTTvořílek pro děti 
1–2 roky, 13.00 VVolnná herna, 15.00 
Canisterapie pro děěti
Pá 21. 10. 10.000 TTTvořílek pro děti 
2–3 roky
Po 24. 10. 10.000 Tvvoořílek pro děti 
Út 25. 10. 10.00 HHráttkky pro všestranný
rozvoj pro děti 2–3 roooky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky proo vvšestranný rozvoj
pro děti 2–3 roky
St 26. 10. Zavřeenno – Podzimní 
prázdniny 
Čt 27. 10. Zavřeeno – Podzimní 
prázdniny
Pá 28. 10. Zavřeenoo – Státní svátek
 Po   31.  10.  10.00 – Hudební 
Miniškolička

canisterapie lze pozitivně ovlivnit u dětí 
fyzickou, psychickou a sociální stránku.
Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí moto-
rická činnost a podporuje se a  rozvíjí 
fantazie. Pejsek napomáhá sbližování 
se s okolím a podporuje a zlepšuje ko-
munikativnost s  lidmi, zajišťuje pocit
ochrany a jistoty, je to důvěrník, kama-
rád a společník. Pejsek motivuje dítě.

Pokud máte o  canisterapii zájem, 
neváhejte nás kontaktovat na  info@
mc.slavicin nebo na  tel. 778 468 820.
Kapacita canisterapie je omezena.

Těší se na vás canisterapeutičtí pejsci
Tato akce je finančně podpořena 

Nadací Synot.
Mgr. Simona Goňová, 

předseda RMC Slavičín

Roodinné a mateřské centtrum Slavičín, z. s., 
ve spoolupráci s PPlaveckou škoolou Uherské Hradišštěě

vás zve na program pro maminky 

„Koťátka“ 
ktivní mateřství a rodičovství

Cílem je formou nnavazujícíchh kurzů a vzddělávacích modulů pproovést rodiče 
počátečními fázeemi mateřsství a rodičovvství. Nabízíme rodiičůmm aktivitu, 

která omezí možnou sociální iizolaci a poskytne celé rodině mmožžnnost kvalitní-
ho prožitíí péče o miminko v prvních měsících jeho žživooota.

Aktivita trvá 50 minut a zahrnuje:
Cvičení po porodu
Říkanky s mmiminky

Téma rrodičovstvví (vázání dětí do šátku, první přříkrrmy, 
péče o první zouubky, nákup  zdravých botiček ajj.)

Přijďte 3. listoppadu 2016 v 11.00 hoddin na ukázkovou hoodinnu zdarma 
a pak se rozhodnnete, zda see do kurzu ppřihlásíte. Program ttrváá do konce 

ledna 22017 (celkeem 12 lekcí). Cena kurzu je 900 Kč.
Program je urččen pro matky po poroddu a děti ve věku 2––122 měsíců. 

Přihlášky na ukázkoovou hodinu:
Tel.: 778 468 8220, e-mail: innfo@mc.slavicin.orgg, 

osobněě v centru nna adrese K HHájenkám 354, Slavičínnn. 

AAAAAAA
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Měs t o S l av ič í n
podpoř i lo sociální

služby v roce 2016 provozované Cha-
ritou sv. Vojtěcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děku-
je zástupcům města Slavičín za poskyt-
nutí finanční podpory z rozpočtu měs-
ta v roce 2016. Město Slavičín přispě-
lo částkou 450 000 Kč na provoz sociál-
ních služeb, které jsou využívány obča-
ny Slavičína a  jeho místních částí Hrá-
dek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová.
Tato dotace přispěla k provozu Charit-
ní pečovatelské služby, středisko Slavi-
čín a v rámci projektů Denní centrum
Maják Slavičín, Centrum sociální pomo-
ci Slavičín a Osobní asistence Slavičín.

Město Slavičín podpořilo akce reali-
zované v roce 2016 Charitou sv. Voj-
těcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín rea-
lizovala v  letošním roce díky podpo-
ře grantů: Zahradní slavnost, Canis-
terapie – pes terapeutem a Pokračo-

vání v tradici.
Zahradní slavnost proběhla dne 

10. září 2016 v areálu Sokolovny ve Sla-
vičíně. Děti se účastnily soutěží, skákaly 
na nafukovacím hradu, vyzkoušely klou-
začku, střílely z  luku, zažily malování 
na obličej aj. Pro rodiče bylo připrave-
no hudební vystoupení a možnost za-
koupení občerstvení. Díky hojné účasti 
a slunečnému počasí se akce vydařila.
Poděkování patří městu Slavičín za bez-
platné zapůjčení prostor a vybaveni So-
kolovny, zaměstnancům Městského in-
focentra Slavičín a správci budovy So-
kolovny panu Pinďákovi za spolupráci 
při organizačním zajištěni akce, Nada-
ci Jana Pivečky a Mateřskému centru 
Slavičín za  zapůjčení soutěžních her, 
firmě PAPÍRNICTVÍ – KANCELÁŘSKÉ 
POTŘEBY VACLOVI za poskytnutí ská-
kacích hradů, panu Šebákovi za ozvu-
čení celé akce, paní Dobrovské za výji-
mečné hudební vystoupení, skautské-
mu oddílu Brumov-Bylnice a paní Ptáč-
kové za zapůjčení pohádkových kostý-

Charita sv. Vojtěcha SlavičínCharita sv. Vojtěcha Slavičín
mů. Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín. 

Ukončena je i realizace projektu
Canisterapie – pes terapeutem. Ca-
nisterapií se rozumí léčebný kontakt 
psa a člověka. Tuto metodu měli mož-
nost vyzkoušet klienti Denního cent-
ra Maják celkem v 10 lekcích. Ve spo-
lupráci s organizací Podané ruce dojíž-
děl za našimi klienty spolu se svou ca-
nisterapeutkou paní Míšou Dunčovou 
speciálně vycvičený canisterapeutický 
pes jménem Bublina. Díky speciálnímu 
polohování a nácviku povelů umožnil 
klientům pomoc při rozvíjení motoriky 
paží, rukou a prstů a napomáhal také 
jejich  integraci do běžné společnosti. 
Canisterapie je u našich klientů velmi 
oblíbena a žádána. Tato akce byla fi-
nančně podpořena městem Slavičín.

Pokračování v tradici
Díky tomuto projektu jsme mohli

zakoupit materiál potřebný pro zho-
tovení sezónních rukodělných výrob-
ků, např. svíček, koupelové soli, přá-

níček, adventních věnců, na jejichž vý-
robě se podílejí klienti Denního centra
Maják a díky nim pak můžeme prezen-
tovat činnost našeho střediska na růz-
ných společenských akcích, jako např.
Vánoční jarmark a Velikonoční jarmark.
Tato akce byla finančně podpořena
městem Slavičín.

Zlínský kraj podpořil sociální služ-
by provozované Charitou sv. Vojtě-
cha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje 
Zlínskému kraji za poskytnutí finanční 
podpory v roce 2016. Zlínský kraj po-
skytl podporu z programu Zajištění do-
stupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2016 pro soci-
ální služby: Denní centrum Maják Sla-
vičín, Osobní asistence Slavičín, Charit-
ní pečovatelská služba Slavičín, Charit-
ní pečovatelská služba Štítná nad Vlá-
ří. Z programu Priority Zlínského kra-
je pro rok 2016 byla podpořena soci-
ální služba Charitní pečovatelská služ-
ba Slavičín. 

Mgr. Milena Tománková, 
ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Osmý ročník florbalového Osmý ročník florbalového
turnaje žen vyhrála Nitraturnaje žen vyhrála Nitra

V  červenci proběhlo v  Ostravě letní soustře-
dění České organizace Kyokushin karate, kterého
se zúčastnilo i pět členů slavičínského oddílu War
Sports Team. 

Vedoucí oddílu Jaroslav Malík jel na toto sou-
středění s velmi vysokým cílem, a to vykonat zkouš-
ky na druhý dan (černý pás se dvěma zlatými pruhy).
Zkoušky na mistrovské stupně jsou velmi náročné
a vyžadují několikaměsíční přípravu, je pro ně po-
třeba vysoké fyzické i psychické zdatnosti.

Letní soustředění začalo ve středu 21. červen-
ce 2016 pod vedením japonských mistrů pana No-
buyuki Kamio (5. dan), pana Shohei Kamada (2. dan)
a  prezidenta České organizace Kyokushin Karate

Úspěch karatisty Jaroslava MalíkaÚspěch karatisty Jaroslava Malíka

Ve sportovní hale ve Slavičíně pro-
běhl ve dnech 20. – 21. srpna 2016 již 
8. ročník mezinárodního turnaje žen 
ve  florbale. Mezinárodní  turnaj  od-
startoval v sobotu 20. srpna v 8.00 ho-
din a trval až do 21.00 hodin. Dále po-
kračoval v neděli 21. srpna od 8.00 ho-
din do  16.00 hodin, kdy se konal zá-
věrečný ceremoniál. Klání se nakonec 
zúčastnilo 8 družstev. Turnaje se kro-
mě domácího SK Snipers také zúčast-

nil  čtvrtý a pátý  tým ze slovenské ex-
traligy – florbalistky z Nemšové a z Ni-
try. Českou extraligu zde zastupovala 
Olomouc a v turnaji se startovaly i re-
gionální týmy ze Vsetína, Hluku a Uher-
ského Brodu. Všechna družstva před-
vedla velmi dobré výkony a boj o prven-
ství byl vyrovnaný až do posledního zá-
pasu. O pořadí v turnaji nakonec rozho-
dovalo  až celkové skóre, žádný tým ne-
prošel turnajem bez prohry. Domácí ce-
lek SK Snipers skončil na velmi lichoti-
vé třetí příčce, vítězství z turnaje putu-
je do slovenské Nitry, když na druhém 
místě skončil překvapivě  tým  ze Vse-
tína. Výsledky Slavičína: Uh. Brod 8:0, 

Hluk 5:0, Vsetín 4:2, Nemšová 4:1, Olo-
mouc 1:3, Nitra 0:4, Sp. N. Ves 5:0. Ko-
nečné pořadí turnaje: 1. Nitra, 2. Vse-
tín, 3. Slavičín, 4. Olomouc, 5. Nemšo-
vá, 6. Sp. N. Ves, 7. Uh. Brod, 8. Hluk

Nejlepší brankářka turnaje: Martina 
Franková (Vsetín)

Nejlepší hráčka turnaje: Michaela 
Žikavská (Nitra)

Poděkování patří sponzorům tur-
naje – městu Slavičín, fa KOWAK pan
Vágner, pan Ladislav Koudela, Zahradní 
technika pan Vítek, pan Málek, fa HOPA
pan Bonko, VS COMPUTER pan Barbo-
řík, fa VAMAK pan Mana.

Rudolf Novotný

Jana Soukupa (2. dan). Následovaly tři dny velmi
intenzivních tréninků, po kterých se dostavila sva-
lová únava. Tento stav samozřejmě ovlivňuje i psy-
chiku každého účastníka. Sobotní den byl rozhodu-
jící – zkoušky vyspělosti na mistrovské stupně za-
čaly nejdříve technickou částí, poté testem fyzic-
ké zdatnosti, sestavami Kata a zápasy Kumite. Jaro-
slav Malík absolvoval 20 zápasů s borci z jiných od-
dílů a sáhl si na dno svých sil. Jeho svědomitá pří-
prava však přinesla zasloužený výsledek a zkoušky
tak úspěšně složil.

K tomuto velkému úspěchu mu jménem všech
členů WST gratulujeme, OSU!

Ing. Jana Mikulec, členka WST J. J. MalMalík ík drudruhý hý zlezlevava
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Dne 27. srpna 2016 se konal již tra-
diční hrádecký nohejbalový turnaj. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo sedm tří-
členných týmů. Tento dynamický sport, 
tzv. „fotbal přes šňůru“, se těší v po-
sledních letech velké oblibě a  jsme 
rádi, že i  u  nás je účast každoročně 
hojná. Celá akce proběhla za krásného 
letního počasí, skvělé atmosféry a pře-
devším vynikajících sportovních výko-
nů. Po  ukončení nohejbalového tur-
naje proběhlo oblíbené fotbalové 
utkání „ženatí x svobodní“, dále pe-

naltový rozstřel mužů a  penaltový 
rozstřel žen. Tohoto sportovního dne 
se zúčastnili i příslušníci nejmladší ge-
nerace, na které čekala odměna v po-
době sladkostí. 

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat sponzorům naší akce – paní Zdeň-
ce Malychové, Pivovaru Hrádek a měs-
tu Slavičín, které poskytlo finanční pod-
poru. Poděkování patří také všem, kteří 
se na organizaci akce podíleli.

Za osadní výbor Hrádek 
Marie Stejskalová 

Hrádecký nohejbalový turnajHrádecký nohejbalový turnaj

Hráč bundesligového týmu Neckar-
sulmu a bývalý reprezentant Roland Kr-
maschek zvítězil ve 45. ročníku Meziná-
rodního turnaje ve stolním tenise, který 
pořádal aktivní oddíl Sportovních klubů 
Slavičín. Bývalý hráč VP Frýdek-Místek 
a Vítkovic v hodnotně dotovaném pod-
niku zejména Zlínským krajem a měs-
tem Slavičín vyhrál zaslouženě soutěž 
jednotlivců hranou jako Memoriál Oldy 
Kozáčka, když ve finále jasně přehrál To-
máše Smýkala z KST Zlín. Turnaje se zú-

častnilo 54 hráčů z 28 oddílů. Pořadate-
le těší zejména zájem hráčů ze Sloven-
ska a skutečnost, že více než 50 %  hrá-
čů byla mladších 20 let.
Výsledky: 
Dvoučlenná družstva – Memoriál 
Franty Trlla

1. Krmaschek – Zajíc (NSU Neckar-
sulm, Hodonín), 2. Smýkal – Dorňák 
(KST Zlín), 3. Kočvara – De Filipo (Pra-
ha – Střížkov), 4. Valko – Černocký (Val-
ča, Ostrava-Poruba) 

Mezinárodní turnaj ve stolním teniseMezinárodní turnaj ve stolním tenise
Jednotlivci – Memoriál Oldy Kozáčka

1. Roland Krmaschek (NSU Neckar-
sulm), 2. Tomáš Smýkal (KST Zlín), 3. Pa-
vol Valko (STO Valča), 4. Miroslav Zajíc
(SKST Hodonín)
Jednotlivci – útěcha

1. Dominik Maruniak (VTJ Martin),
2. Michal Škuril (Gasto Galanta), 3. Lu-
káš Žmolík (TJ Nivnice), 4. Jaromír Svo-
boda (Oltec Brno)
Soutěž hráčů do divize

1. Martin Karal (Sokol Kostelec),

2. Jeremiáš Straka (STO Valča), 3. Mar-
tin De Filipo (Praha – Střížkov), 4. Jaro-
mír Svoboda (Oltec Brno)
Soutěž hráčů nad 40let – Memoriál
M. Maryáše

1. Martin Kočvara (Praha – Stříž-
kov), 2. Marek Vízner (KST Holešov),
3. Ján Šulan (Medo Martin), 4. Milan
Burda (Bystřice p. H.)

Pořadatelé turnaje děkují závodní-
kům za účast a předvedené hodnotné
výkony, sponzorům za pomoc při zajiš-
ťování cen pro vítěze jednotlivých sou-
těžních kategorií.

SK Slavičín, oddíl stolní tenis

 V  týdnu 5. – 9. září 2016 proběhl 
na naší kuželně turnaj tandemů v kate-
goriích registrovaných hráčů, neregis-

trovaných hráčů a v kategorii žen. Cel-
kem se přihlásilo 10 registrovaných, 14 
neregistrovaných dvojic a  osm dvojic 
žen. Kategorii registrovaných hráčů vy-
hrála dvojice Zdeněk Gajda, Radek Rak 
výkonem 836 poražených kuželek, ka-
tegorii neregistrovaných hráčů vyhrála 
výkonem 838 poražených kuželek dvo-
jice Ivo Fila, Štefan Cibulka. V kategorii 
žen se na prvním místě umístila dvojice 
Alena Raková, Bronislava Králíková vý-
konem 732 poražených kuželek. Tento 
turnaj získal mezi kuželkáři velkou obli-
bu, a tak se již nyní můžete těšit na dal-

Společenská kronika
NAROZENÍ – SRPEN
Jakub a Jana Durďákovi – dcera Jolana
Martin Pavlůsek a Monika Matulíková – syn Tadeáš
Pavel Korvas a Natalja Suchánková – syn Eliáš
Radek a Radka Kulíškovi – dcera Emilie
Tomáš a Helena Chromekovi – dcera Sára
Daniel Lysák a Kristýna Miklasová – dcera Klaudie
Martin a Naděžda Procházkovi – syn Štěpán
Zdeněk Černík a Denisa Gajdošíková – dcera Tereza Marie

SŇATKY – SRPEN
David Svoboda a Pavla Pelánová
Tomáš Mana a Dominika Fojtíková
Karel Kabela a Eva Berčíková
Vladimir Lazarev a Lenka Dulíková
Jaroslav Janíček a Klára Gajdová
Zdeněk Svoboda a Marie Nemravová

ÚMRTÍÚMRTÍ
  4. 8. 2016 Josefa Kováčová, 88 let, Slavičín
14. 8. 2016 Josef Zlámal, 74 let, Slavičín
17. 8. 2016 Josef Tomeček, 56 let, Lipová
18. 8. 2016 Radek Sviták, 52 let, Petrůvka
18. 8. 2016 Hedvika Fojtů, 80 let, Hrádek
20. 8. 2016 Emil Adámek, 73 let, Petrůvka
25. 8. 2016 Josef Trllo, 62 let, Slavičín
25. 8. 2016 Ladislav Vašák, 88 let, Rokytnice
28. 8. 2016 Luděk Sudek, 80 let, Nevšová

ší, který proběhne v měsíci květnu 2017
po ukončení amatérské kuželkářské sou-
těže CAMOLIGA 2016/2017.
12. září 2016 byl zahájen 23. ročník
CAMOLIGY – amatérské soutěže v ku-
želkách za účasti 17 družstev. Přijďte
povzbudit jednotlivé týmy, hrací dny
jsou pondělí, středa a  pátek v  18.00
a 20.00 hod.
Pronájem zrekonstruované kuželny
– 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro
skupiny i jednotlivce, informace na tel.:
604 715 537 – Pavel Sláma
Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny, informa-
ce na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček

DOMÁCÍ ZÁPASY V ŘÍJNU 2016:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vse-
tín B, sobota 15. 10. 2016, 16.30 hod.
Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C – Sport centrum Byl-
nice B, sobota 1. 10. 2016, 16.30 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vse-
tín C, sobota 8. 10. 2016, 10.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons
C, sobota 15. 10. 2016, 10.00 hod.

KK CAMO Slavičín C – KK CAMO Slavi-
čín B, sobota 22. 10. 2016, 16.30 hod.

KK CAMO Slavičín C – TJ Zbrojovka Vse-
tín E, sobota 29. 10. 2016, 16.30 hod.

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu 
se zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 16. října 2016 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí 

paní Miloslavy MÁŠOVÉ
ýý

 ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje 

rodina Mášova, Vojtáskova a Zvonkova.

Dne 8. října 2016 uplyne 40 let od úmrtí 
pana Karla SVÁROVSKÉHO

p yy

a dne 3. listopadu 2016 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí paní Marie SVÁROVSKÉ

p
. 

S úctou a vděčností vzpomínají 
synové Karel a Miloslav s rodinami.

Dne 9. října 2016 uplyne 6 let plných smutku
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný

syn, manžel, tatínek, bratr a dědeček, pan
František KOZUBÍK z Petrůvky a dne

25. října 2016 vzpomeneme nedožitých 90 let 
jeho otce Františka KOZUBÍKA

p ý
. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Děkujeme.

Dne 27. října 2016 uplyne 6 let od chvíle, 
kdy nás opustil manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, 
pan Stanislav ŠTEFANÍK

p
 ze Šanova.

Stále na něj s láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 17. října 2016 vzpomeneme 1. smutné
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil manžel

a tatínek, pan Stanislav DUBEC. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anežka

a dcery s rodinami.

Dne 4. října 2016 uplyne 20 let od úmrtí 
pana Zdeňka KADLECE ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají manželka a dcera Ludmila 

s rodinou.

Dne 17. října 2016 si připomeneme 
10. výročí úmrtí paní Aleny BOROVÉ

p p

ze Slavičína. 
S láskou, úctou a vděčností stále

vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami.

Dne 23. října 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí 

pana Bohumila HÝBLA
ýý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 9. října 2016 vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí pana Petra SELINGERA ze Slavičína. 
Dne 3. listopadu 2016 si připomeneme jeho 

nedožité 62. výročí narození. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.

Dne 9. října 2016 uplynou 2 roky od chvíle, 
kdy nás opustila naše drahá milující maminka,

paní Marie SMOLÍKOVÁ
jj

. 
S láskou na ni vzpomínají dcery a syn 

s rodinami. Dne 26. září 2016 uplynulo 40 let 
od úmrtí manžela a tatínka,
pana Stanislava SMOLÍKA.

Srdečně děkujeme všem za hojnou účast 
na posledním rozloučení s panem
Emilem ADÁMKEM

p
 z Petrůvky.

Rovněž připojujeme poděkování za květinové 
dary a projevy upřímné soustrasti. 

Rodina Adámkova

Dne 3. října 2016 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Anny FLOREŠOVÉ
ý

 z Lipové. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Dne 17. října 2016 by se dožil 100 let pan
Bedřich FRAJT ze Slavičína-Hrádku.

S úctou a láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami. Vzpomeňte s námi.

Dne 8. října 2016 si připomeneme 
1. výročí úmrtí pana Jaroslava HOMOLY

ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka,

dcery a syn s rodinou.

Dne 26. října 2016 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana

Miroslava GONGÓRA
ý

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

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Libuše a švagrové.

Dne 23. října 2016 vzpomeneme 6. výročí 
úmrtí pana Jiřího PFEIFERA ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a děti.

Rodina Zlámalova děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě 

pana Josefa ZLÁMALA
p

.

Rodina Sudkova děkuje všem, kteří doprovo-
dili na poslední cestě

pana L ďk SUDKALuďka SUDKA N š é z Nevšové.

Dne 6. října 2016 uplyne 30 let od úmrtí pana 
Antonína BÁRTY

j p
z Rudimova. Za tichou 

vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 13. října 2016 uplyne 19 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše dcera 
Blanka DORUŠKOVÁ

y y p
 ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra
Renata a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 5. října 2016 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí pana Karla FOJTŮ ze Slavičína.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 3. ledna 2016 uplynulo 20 let od chvíle,
kdy nás opustil pan František KURTIN ze 
Slavičína a dne 1. října 2016 vzpomeneme

10. smutné výročí úmrtí paní 
Marie KURTINOVÉ

ý
. 

S láskou a úctou vzpomínají rodina Dřímalova, 
Vávrova, Kurtinova z Plzně a Salvetova.

Dne 14. října 2016 vzpomeneme 14. smutné
výročí úmrtí paní Hedviky PEŠKOVÉ

p
 a dne

15. října 2016 si připomeneme 20. výročí 
úmrtí paní Hedviky HRBÁČKOVÉ

p p
 z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery 
Ilona a Petra s rodinami a rodina Hrbáčkova.

Dne 26. října 2016 tomu bude 30 let, co
nás navždy opustil pan Rudolf LEHOVEC. 

Vzpomeňte s námi. Syn Pavel a dcera Helena 
s rodinami.
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Program:
3. říjen 2016
Pondělní kniho-škola
8.00 – 11.00 Kde, co a  jak v knihov-
ně! Seznamka se službami knihovny pro
školní mládež i ostatní zájemce (orien-
tace v naučné literatuře a v celém kniž-
ním fondu, ovládací prvky online kata-
logů vědeckých knihoven, meziknihov-
ní výpůjční služby, zajímavé literární 
webovky aj.)
13.30 Veselé povídání o smutné prin-
cezně. Odpoledne plné literárních i  ji-
ných her a úkolů pro děti ze školních
družin.
Nůše plná pohádek. Výstava a prezen-
tace knih pro děti a mládež tematicky
laděná k uvedené akci.
13.00 – 15.00 Poškolácké odpoled-
ne. Zábavná výuka školních předmětů
formou soutěží, hádanek, hlavolamů

a výtvarných aktivit pro děti a mládež.

4. říjen 2016
Úterní literárno – Den otevřených 
dveří v knihovně!
9.00 – 20.00 Valašské svazky a zkaz-
ky. Celodenní výstava a prezentace re-
gionálních písemností, knih, autorů, kni-
hovnických kronik, fotodokumentů aj.
13.00 – 16.00. Jak sa to řekne... Ve-
selý kurs valašského nářečí v  kvizech 
a  doplňovačkách pro dětské i  dospě-
lé návštěvníky.
13.00 – 16.00 Usměvavé vařečky. 
V tvořivé dílně si mohou děti samy na-
zdobit dřevěné vařečky podle předloh 
nebo dle své vlastní fantazie a odnést 
si svůj nápaditý výrobek sebou domů
18.00 – 20.00 Kafárna U dobré knihy! 
Večerní debatní kroužek o všem kolem 
čtenářství, knih a jejich autorů. Může-
te se těšit na exkurzi po celé knihov-
ně včetně výstavní galerie a starožitné 
studovny MUDr. L. Horáka. Bude mož-
né navštívit i  historický protiletecký 
kryt ve sklepních prostorách budovy. 
Nebude chybět tradiční četba úryvků 
z knih v podání knihovnic či dobrovol-

Prožijte nejen Týden knihoven
(3. – 7. říjen 2016), ale i  celý říjen 
s Městskou knihovnou Slavičín! Čeká 
vás měsíc nabitý akcemi určenými 
všem generacím. Těšíme se na  se-
tkání s vámi!

níků z řad veřejnosti a následná disku-
ze. Vítáni jsou samozřejmě i poslucha-
či. Součástí akce je malé občerstvení 
a  také Čerstvé zboží – výstava kniž-
ních novinek.

V tento den se mohou noví zájem-
ci o  registraci do knihovny přihla-
šovat ZDARMA! Noví zájemci z řad
dětí a mládeže do 15 let se mohou 
do  knihovny registrovat ZDARMA 
po celý měsíc říjen!

5. říjen 2016
Středeční nejen senior-klub
9.00 – 11.00 Co vím – odpovím! Do-
polední zábavně-naučná show pro kli-
enty Charity sv. Vojtěcha. 
13.00 Kviz pro starší a pokročilé II. 
Další pokračování série soutěžních 
a kvizových aktivit pro členy z Klubu 
důchodců.

6. říjen 2016
Čtvrteční rodinná párty
8.00 – 11.00 Tvoří celá rodina. V do-
polední kreativní dílně si mohou rodi-
če s dětmi příjemně zarelaxovat u anti-
stresových i klasických dětských oma-
lovánek a také u obrázkových mandal. 
Dále si mohou z různých materiálů (lát-

ka, barevný papír, vlna aj.) vytvořit hr-
dinu oblíbeného pravidelného pořa-
du – skřítka Nezbedníčka.
15.00 Veselé čtení s Nezbedníčkem
Nezbedný skřítek předškoláčky příjem-
ně překvapí dalším knižním pokladem
z jeho domácí knihovničky – Kam spě-
chají auta. Děti budou během pořadu
opět rozvíjet své dovednosti formou
výtvarných, herních a pohybových ak-
tivit. Začátek: 15.00 hodin v 1. podlaží 
městské knihovny.

7. říjen 2016
Páteční pel-mel
9.00 – 11.00 Zvěrohrátky. Zábavné 
dopoledne pro děti z mateřských škol.
13.00 – 16.00 Škola tvorby propagač-
ních materiálů. Kurs tvorby letáků, po-
zvánek a plakátů v programu Word pro
zájemce bez rozdílu věku. Na kurs se ob-
jednávejte předem na tel.: 577 341 481
nebo e-mailu:
knihovna@mesto-slavicin.cz.
14.00 Alergie – léčba přírodní ces-
tou. Přednáška Mgr. Daniely Haluškové 
Kvardové pro členy Diaklubu.
18.00 Za  tajemstvím Klášťova. Be-
seda s  archeologem Mgr.  Tomášem
Chmelou.

Čtvrtek 6. řříjna – pátekk 3. listopaduu 2016 
Alexander Viktorin: Obrazy. 

Výstava děl z  autoroovy celoživotnní tvorby. Vernisáž: čttvrtteek 6. 10. 2016, 
v 18.00 hodin, galerie mměstské knihovvny.

Pátek 7. říjnna 2016 Za tajemstvím Klášťova. 
Přednáška Mgr. Tommáše Chmely, aarcheologa a  člena Kluubuu přátel historie 

Slavičínska. 
Pojďte se seznámit ss nejvýznamněější archeologickou lokalittoou okolí Slavičí-

na, kterou vvidíme z mnooha míst našeho města. Archeolog TTommmáš Chmela při-
pomene, jakká jsou její neejvětší tajemsttví, kdo byli lidé, kteří hraaddiště na Klášťo-
vě v době bronzové posstavili a co se zzde mohlo dít v obdobbí záániku Velké Mo-
ravy. Spoluppořádá Klub přátel historiee Slavičínska.

Začátekk: 18.00 hodiin, sál v prvníím podlaží knihovny. Vsttup volný!

Čtvrtek 20.. října 2016  Včelí produkty pro zdraví. 
Přednáška MUDr. Janny Hajduškové pořádaná ve spoluprácci s PPobočným spol-

kem Českého svazu včellařů – Slavičín. 
Na beseddě s Mudr. Hajduškovou, známou odbornicí na appiteerapii se dozvíte 

podrobnostti o této léčebné metodě a jejím blahodárném vlivu nna lidské zdraví.
Zveme aktivní včelařře i širokou veřřejnost!
Začátekk: 17.00 hodiin, sál v prvníím podlaží knihovny. Vsttup volný!

Úterý 25. říjjna 2016   Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela 
aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ Špa-

ý jj py g p

nělska. 
Setkání s ceestovatelemm Patrikem Kootrbou.

Charismaatický světobběžník Patrik KKotrba o svém pořadu: „……ii cesta do Santi-
aga může býýt ryzí cestovvatelský svátek. Vezměte si batoh naa záádda, jenž pro Vás 
bude téměř po dva roky domovem, kyttaru do ruky, jež vám buudee ppotěšením i ob-
živou a vydeejjte se pěšky zz domu přes půůlku rodného kontinenttu aažž na západ Špa-
nělska, kde vás zastaví ooceán. A jaké jje Santiago? Budeme jeej ssppolečně objevo-
vat v mém vvyprávění, fotografiích a píísních...”

Začátekk: 18.00 hodiin. Místo konáání: Sokolovna. Vstupp vooolný!

Městská knihovna Slavvičín 
zahajuje výukku kurzů zimmního semestru 2016/2017 v rámci

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKUTŘETÍHO VĚKU

Vážení senioři, chcete se i Vy vzzdělávat a rozzšiřovat si své vědomossti?? Pro-
vozně ekonomická fakkulta České zemědělské uuniverzity v Praze pro Váss při-
pravila nabídku výuky VVirtuální Univerzity třetíhoo věku (VU3V), která Váám ddává 
možnost zájmového vyysokoškolského studia přímo v místě Vašeho byydliišště. 

Vítáme tedy Vaše zzapojení do již fungující výuky. Do letos otevřenééhoo zim-
ního semestru (říjen – prosinec 2016) se mohou přihlásit noví zájemci o ssttudi-
um a samozřejmě i abssolventi uplyynulého letníhho semestru.

Studium je určeno seniorům, nezaměstnanýým osobám v kategooriii 50+ 
a invalidním důchodccům bez rozzdílu věku.

Základní informace:
výuka bude probíhat vv Městské knnihovně Slavičín formou videopřednnášeeek
studijní poplatek 300 KKč za 1 semeestr (cyklus 6 vvideopřednášek)
průběh semestru: 1x zza 14 dní 2 vyyučovací hodinny, pondělí 9.00 – 11.000 hhoodin

Výuka v zimním semestru bude zahájena prvvní přednáškou z cykklu Lid-
ské zdraví v pondělí 3. října 20116 v 9.00 hoddin v Městské knihovvněě Sla-
vičín (sál v 1. podlažíí).

Noví zájemci o studiuum se mohoou přihlásit jeeště na první přednáššce, kde 
jim budou sděleny poodmínky stuudia a další ppodrobnosti o výuce.

Kontakt pro přihlášení aa informace:: Městská knihoovna Slavičín, tel.: 577 3341 4481, 
e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz. Vše o studdiu je také zveřejněno na 
www.knihovna.mesto--slavicin.cz nnebo www.e-ssenior.cz .
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www.tvarsteel.cz

Frézař - obsluha a programování CNC frézky

Firma Tvarsteel, s. r. o., nabízí volná pracovní místa na pozici 
Obsluha a programování CNC frézky

Místo pracoviště: Bojkovice

Nabízíme:  Práci ve stabilní firmě
    Výborný kolektiv mladých lidí
    Práce na nových moderních strojích
    Nadstandardní platové ohodnocení
    Veškerá potřebná proškolení

Požadavky:  Praxe na CNC strojích minimálně 2 roky 
   (říd. systém Heidenhain výhodou)
    Pracovitost a spolehlivost
    Manuální zručnost
    Základní znalost práce na PC (znalost Solid-
   Works, HSM Works výhodou)
    Snaha učit se novým věcem

Kontakt:  Ing. Adam Guryča, tel.: 604 828 981
  a.guryca@tvarsteel.cz
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Firma AE PARTNER, spol. s r. o., vás zve
ve čtvrtek 20. října 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
do Domu nábytku ve Slavičíně na:

DEN ZDRAVÉHO SPÁNKU
Přijďte si ZDARMA A NEZÁVAZNĚ změřit vhodnou matraci 
pro vás za pomoci přístroje ERGO CHECK.
Slevy až 50 %, Akce 1+1, dárky…
Info: tel. č. 577 012 760, www.nabytekslavicin.cz

Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání 
ateliérové ffoto dětí, rodinnnééé 
svatebbní footo – viideo
foto šškolnícch srazzů na počkkáání 
převod VHSS na DVVD-CD
prodeej fotooalb 
fotoviideo
mnoho dalšších sluužeb

Pondělí –– páteek: 9.000 – 17.00 hhhodin
Adresa: OOD TISS Bojkovice
Mobil: 6003 8899 809
Facebookk: Höddl Phootography 
Video Maaker

NABÍDKA PRÁCE
firma DATO-FOREST, s. r. o., přijme

do pracovního poměru zaměstnance:
na pozici pilaře

- obsluha kmenové pásové pily. 
Hrubá měsíční mzda od 15 000,-
do 22 000,- + prémie a příplatky 
 na pozici pomocného dělníka

Více info: dato.forest@tiscali.cz, tel.: 
602 525 493 nebo osobně 

na adrese DATO-FOREST, s. r. o.,
Luhačovická 618, Bojkovice

Prodámm zděěný byyt 2+1 v Bruuumově--
Bylnici, Roozkvět. OV, krbové vyttápění. 

Komplettní revitalizzace minulýýý rok. 
Volný prosinec 20116/leden 22017.

Cenaa 850 0000 Kč. Teel. 
739 750 861.

Podzimní bazárek 
17. – 18. října 2016, Sokolovna Slavičín
Členky místní organizace Českého svazu žen Slavičín po-
řádají tradiční Bazárek dětských věcí. Do prodeje budou 
přijímány pouze věci nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci 
na podzim – zima, letní věci budou vráceny) v počtu 25 ks 
na osobu. Seznamy a pořadová čísla k zapsání věcí budou 
k vyzvednutí od 1. října 2016 v Městském infocentru Slavičín.

Cvvičenní rodiičččů a děttí ppředdškolnííhhho věkuu
Ve středu 12. října 2016 v 16.15 hodin zahaaajujeme 

na OOrlovnně ve Slavvičíně již 222. roččník ccvičení rodiičů s dětmi.
Ráddi mezi seebou přivítááme novéé malé cvviččence

s rodiči i prarodiči. Cviččení je ZDARMMAAA!
NNájemmné za prroostory Orloovny je hrrazeno z ddoootačního 

pprroogramu města Slavvičína.
Info: Ingg. Eva Hubíkková, vedooucí cvičeennní, 

tel. č. 7337 810 692. Přřijďtee mezi náss!
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 13. 10. Sokolovnaa
Benefiční představeení Kšandaa
 16. 10. Divnice
Divnické hodování
 17. – 18. 10. Sokoolovna
Podzimní bazárek

22. 10. Sokolovnaa
VVýroční koncert SPS CCCantare
 31. 10. Sokolovnaa
Halloweenská pártyy
Připravujeme na listopad:
Košt vína
Koncert CM Slavvičaaan a Dareband

Pozvánky, kalendáře

Jakub Smolík
Vánoční Acoustic Tour
s kapelou a smyčcovým

kvartetem White Strings
18. prosince 2016,

začátek v 18.00 hodin
Vánoční koncert Jakuba Smolíka s do-
provodnou skupinou, tentokrát v akus-
tickém hávu a za účasti dívčího smyč-
cového kvarteta White Strings. V pro-
gramu můžeme slyšet známé hity, jako
jsou   „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“,
„Nejsi má“ a další akustickém aranžmá
a také řadu novinek z připravovaného
vánočního alba.
Vstupenky: 250 Kč, předprodej 
od 3. října 2016 v Městském
infocentru Slavičín (tel.: 577 342 251)

ZŠ Malé Pole pořádá 
v pondělí 31. října 2016 

HALLOWEENSKOU 
PÁRTY 

Sraz všech strašidelných 
bytostí (duchů, čarodějnic,

kouzelníků, pavouků, netopýrů,
upírů a jiných strašidel)

v 15.00 hodin
v sále Sokolovny. 

Program: soutěže, přehlídka
strašidelných masek, spousta 
zábavy, hudba a občerstvení.

Srdečně jsou zvány děti
ze Slavičína a okolí.

JÓGOHRÁTKY – 
LOGOHRÁTKY 
 jsou určeny dětem, 
rodičům i prarodičům

zábavnou formou se seznámíme 
s jógou, s pozice a správným 

jógovým dechem a dětem 
pomůžeme s rozvojem řeči

Kdy: každý čtvrtek od 6. října 2016
Čas: 16.15 – 17.15 hodin

Kde: Orlovna Slavičín
Cena: 50 Kč (dospělák 

+ dítě 3 – 7 let)
S sebou: pohodlné oblečení, podlož-

ku na cvičení a dobrou náladu!
Lekce povede Denisa Balšanová 
(tel.: 604 324 168), akreditovaný

instruktor jógy pro děti a dospělé

Nevšovské maminky a Klub žen 
vás zvou do Nevšové na

Hodovou zábavu s programem

STLOUKÁNÍ MÁSLA 
SE ZPĚVY

v podání Tetek z Ježova 
CIMBÁLOVKA OHNICA

(Uherské Hradiště)
 DISKOTÉKA V PEKLE

19. listopadu 2016 od 19.00 hodin
Kulturní dům Nevšová 

Bohatá tombola 
Občerstvení zajištěno

Senior kklub DDivnicee srdečně zzvvve na 

Divvnickké hhodováánnní
V neděli 16. října 2016

od 14.00 hodin 
v Obecním domě Divnice

Vystouppí pěvvecký ssoubor Tráávvnica 
z Bruumova--Bylnice

VVstupné dobbrovolné

Janottova vvinotéka vás zvee na

Košt vína
19. listoppadu 20166 od 17.000 hhodin

Sokolovna Slavičín

Haló, haló, haló!!!
Slavičínské skautské středdisko široké veeřejnosti oznamujje, že obnovuje oddíl 

skautek a světlušek. Proto shání co nejvíce dděvčat ve věku odd 7 do 15 let, pro kte-
ré nejsou hlavní zábavou jen mobilní telefony, iPody a iPadyy, chatování po sociál-
ních sítích, ale naopak se třebba nebojí umazzat od bláta, zvláddnou alespoň den bez 
rodičů, nevadí jim, když někdyy prší, avšak hlaavně nechtějí seddět doma za pecí, mají 
chuť poznat věci, které možnná obyčejná hollka nenavštíví, a cchtějí poznat nové ka-
marádky a kamarády!!!

A  na  co se naše skautky a  světlušky mmohou těšit? Na  sspousty zábavy, dob-
rodružství, výpravy a  výlety, tábory a  hlavně tři, tak trochu „bláznivé“ vedoucí, 
které se na ně už velice těší! OOddílové schůzky jsou zpravidla každý pátek v klubov-
ně střediska na ulici Komenskéého 115 (v areálu Charity Sv. Vojttěcha) od 17.00 hodin. 

Kontaktní telefony na veddoucí a e-mail ppro případ dalšíchh dotazů:
Irča (tel.: 731 637 589), Týýna (tel.: 725 657 659), nabor@jjunakslavicin.cz.
Těšíme se na vás…

POŘÁDÁ PROO VŠECHNY ZVÍDAVÉ DĚTI 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PODZIMNÍ PRRÁZDNINY = DDVVVA DNY PLNÉ
ZÁBAVVNÝCH EEXPERIMENTTŮŮ UVNITŘ I VENKKU,
SPOUSSTA HERR A POZNÁNÍÍ……….
26. a 27. 10. 2016 vždy od 8 do 16 hod

CENA:: 760 Kč (380 Kč/denn)
V ceněě veškerrý materiál, eexkkurze nebo výleet, 
každý den tepplý oběd a pittnnýý režim.

Konkrétní infoormace, misttoo a téma tábora,, 
přihláššku najddeš na www.vveesselaveda.cz
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„Přátelé z lásky“, sdružení pro handi-
capované děti a mládež ze Slavičína a při-
lehlého okolí, se vydalo 3. září 2016 za po-
znáním, tentokrát do Strážnice. Nejprve 
jsme se projeli lodí s průvodkyní po Baťo-
vě kanále, ta nás seznámila s historií vý-
stavby této vodní cesty. Následně jsme 
navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní 
Moravy, které je rozděleno do pěti are-
álů, a  to stavby z moravských Kopanic, 

stavby z luhačovického Zálesí, vodní stav-
by, vinohradnické stavby a stavby z Hor-
ňácka. I tato prohlídka s průvodcem byla
velmi poutavá a zajímavá, když budete
chtít vyjet za poznáním, můžeme dopo-
ručit Strážnici.

Tato naše akce byla finančně podpo-
řena městem Slavičín.

Za sdružení „Přátelé z lásky“
Ivana Sukaná

„Přátelé z lásky“„Přátelé z lásky“

architektonickým památkám. Stejně
tak slavičínské muzeum bylo za posled-
ní půlrok dějištěm již tří krátkodobých
výstav – historických fotografií z území 
našeho města, výstava k výročí první pí-
semné zmínky o Slavičínu a v nedávné
době také vzpomínková výstava k  se-

V   neděl i  28. srpna uspořádala 
farnost sv.  Vojtěcha ve   Slavič íně 
ve  spolupráci s Charitou sv. Vojtěcha 
ve  Slavičíně třetí Farní den. Předešlé 
dva ročníky probíhaly v areálu charity, 
ale vzhledem k většímu počtu účastníků 
jsme se rozhodli akci přemístit do 
areálu letní scény zámeckého parku. 
A  byla to volba vskutku dobrá. Akce 
byla předem avizována ve Slavičínském 
zpravodaji, na  městských i  farních 
webových stránkách i   na   plakáto-
vacích místech města a farnosti. Cílem 

této akce je neformální  setkání 
nejen s lav ič ínských farníků ,  a le 
především široké veřejnosti. Farní 
den začal v areálu letní scény v 11.00 
hodin mší svatou, která byla svým 
způsobem zaměřena zvlášť na  děti, 
protože se př i  ní  dětem žehnaly 
školní pomůcky, aby mohly s  Božím 
požehnáním dob ře v ykroč i t  do 
nového školního roku. Po  mši svaté 
s e  úča s t n í c i  m o h l i  o bče r s t v i t 
připravenými pochutinami, osvěžit 
d o b r ý m i  n á p o j i  a   p o b a v i t  p ř i 
v ystoupení  S lav ič ínských cérek, 
malých cérek z  Lipové a  chválové 
schóly. Celý program vtipně moderoval 
slavičínský farář Mons. Marian Dej, který 
zodpovídal i  různé dotazy zvědavých 
farníků. Pro děti byla připravena celá 
řada soutěží, jízda na koni, dva skákací 
hrady, ping-pong, práce s modelínou, 
nafukovací balónky aj. Za absolvování 
soutěží čekala děti odměna v podobě 
sladkosti a  drobného dárku. Celkem 
bylo odměněno cca 130 dětí. Akci 
přálo i nádherné počasí a odhadem ji 
navštívilo v  průběhu odpoledne cca 
400 účastníků. Poslední z nich opouštěli 
areál kolem 19. hodiny.

Akce byla finančně  podpořena
městem Slavičín, kterému děkujeme
i  za  poskytnutí prostoru letní scény.
Dále děkujeme všem, kteří naši akci
sponzorovali :  Radku Svobodovi – 
Pivovar Hrádek, Liboru Malaníkovi
– Vývařovna Hrádek, Lukáši Míčovi
– Lesnictví a  jiné přidružené činnosti,
Pekárně  ORA, Papírnictví Vaclovi,

Farní denFarní den manželům Chovančíkovým a  spoustě
jiným dobrodincům, kteří ochotně
pomohli Farní den připravit. Bez jejich
nezištné pomoci by akce nemohla
proběhnout. A velký dík patří v nepo-
slední řadě všem účastníkům akce za to,
že přišli… A doufáme, že se příští rok
opět setkáme.

Mgr. Jana Adámková 

Pozornému čtenáři Slavičínského
zpravodaje jistě neuniklo, že poslední 
dobou se na jeho stránkách nedozvídá-
me pouze o aktualitách ze života města,
ale také o nejrůznějších výročích, obje-
vují se zde glosy a komentáře k histo-
rickým událostem anebo k zajímavým

Historie (Slavičínska) žije!Historie (Slavičínska) žije!

V neděli 11. září 2016 se náš pěvecký soubor Slavičínské cérky zapojil do do-
žínkových oslav v Horné Súči. Dožínkový průvod prošel celou obcí a zastavil se 
na čtyřech stanovištích, kde se postupně představily pozvané soubory. Naše do-
žínkové pásmo bylo zařazeno hned na prvním stanovišti před kulturním domem. 
Dále se celý průvod přesunul na faru, pak před obecní úřad a posléze na statek. 
Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu pohostinnosti, folklorních tradic 
i nezvykle horkého počasí. Za nezapomenutelný zážitek musíme poděkovat po-
řadatelům v Horní Súči, kteří nás na tuto akci pozvali, a městu Slavičín za finanč-
ní podporu cesty. Slavičínské cérky

Dožínky v Horné Súči Dožínky v Horné Súči



Říkají vám něco jména Jasquiess 
Balmat a Michael Paccard? Tito páno--
vé 8. rpna 1786 dosáhli jako první vr--
cholu Mont Blancu. Dnes se na zdolá--
ní jeho vrcholu připravují lidé z celé--
ho světa z různých míst a měst, a takk 
přišla řada i na Slavičín! Již minulý rokk 
jsem si našla bandu kluků se stejnými 
ambicemi a  letos v  létě jsme vyrazili. 
Auto jsme nechali na parkovišti v  Le 
Fayet a nasedáme do  Tram du Montt 
Blanc, jenž dopravuje turisty k ledov--
ci a vyzyvatelům vrcholu ušetří nudné 
trmácení se lesem s 20 kg na zádech. 
Jedeme až na  konečnou stanici Nid 
d´Aigle. Dnešní cíl – tábor u chaty Tête 
Rousse (3165 m). Jdeme pomalu, jeli--
kož za sebou nemáme jiný výstup a akli--
matizaci musíme zvládnout současně 
s naším postupem. Terén je skalnatýý 
a až v závěrečném úseku se přecházíí 
sněžné pole. Po pěti hodinách stou--
pání jsme u chaty. Jde se na oslavné 
pivo, ale pak přijdou mraky a nezbývá 
než zalézt do stanu. Hlavně ať nesněží! 
V noci se vzbudím a vyhlédnu ze stanu. 
Nevím, jestli to bylo opojení výškou, zá--
žitkem nebo je hvězdné nebe ve výšce 
3 kilometrů prostě hezčí, ale bylo fan--
tastické a hlavně bez mráčku! Pak sto--
čím hlavu za stan a tam se zvedá stě--
na Dôme du Goûter a na ní klikatící se 
hadi z  čelovek jdoucí k vrcholu. Naše 
další cesta. Dnešní trasa má na délku 
méně než 2 km, ale za to vystoupáme 
do téměř 4 km nadmořské výšky. Stanyy 

nebereme, stanovánní výš není povole-
no (nějak si ta horní chata na sebe vy-
dělat musí…). Pavel pprovede kontrolu,
jestli máme dobře uttáhlé úvazky a jde
se! Stěna je strmá, ale největší nebez-
pečí hrozí od padajíccích kamenů. Lezu
vpředu a najednou doostanu pokyn k za-
stavení. „Robin si vyhhodil rameno“. Po-
kusy o nápravu rameene dopadly neú-
spěšně. Pavel s Filipeem jdou dolů s Ro-
binem a  já s Petrem máme za úkol jít 
nahoru a zjistit, jestli je na chatě volné 
místo k přespání. Na jedné z přestávek 
slyšíme blížící se hukkot vrtulníku, pak
se vrtulník vyloupnee z mraků a přistá-
vá blízko spodní chatty. To vypadá špat-
ně, ale pokračujemee dál. Poslední, co
se musí překonat je zasněžený hřebí-
nek a jsme na chatě GGoûter. Volné mís-
to nemají, ale dají náss na pořadník. Spo-
jení s kluky nebude snadné, nemáme 
signál. Má vidina mnne samotné na vr-
cholu se pomalu rozzplývá. Po  ledov-
ci se člověk má pohyybovat minimálně
po třech. Filip volá! Vrtulník byl pro Ro-
bina, on šel za ním ddolů, ale Pavel se 
vypravil za námi nahhoru! Vrchol bude 
můj! Ve 20.00 se jdemme zeptat, kde nás 
ubytují. Překvapení, ppro nás místo není! 
Každý vyfasujeme deeku a máme jít spát
do botníku a ještě k toomu za navýšenou 
cenu. V 22.00 se jde spát. Budíček na-
plánovaný na 2.00 rááno nevyšel. Vstá-
vali jsme už po 1.30. Bylo živo a já byla
nedočkavá. To jsem ještě netušila, co
obnáší útok na vrchool. Noc byla jasná, 

Jen letadla jsou výš! šli jsmee navázáni na lano za svitu čelo-
vek. Hnned po pár metrech za chatou je 
prudkéé stoupání asi 300 výškových me-
trů. Tak se člověk aspoň hned zahřeje. 
Nicméně ani to nezabránilo, aby mi stří-
davě nemrzly prsty na rukou a nohou. 
Konečně na Dome du Goûter. Teď po-
prvé mmůžeme vidět vrchol Mont Blan-
cu zveddající se v dáli proti noční obloze. 
Rychlee překonáváme planinu a začíná-
me opěět stoupat. Ve výškové půlce ces-
ty k vrccholu je postaven záchranný bi-
vak Valllot (4 362 m). Tady už mi opravdu 
mrznou ruce a nepřeji si nic jiného než 
se vevnnitř ohřát. Petr mi půjčuje ruka-
vice a vvyrážíme. Kolem jsou fantastic-
ké výhledy, ale můj pohled je upřený 
jen na lano přivázané v pase k sedáku 
a naproosto o nic jiného nemám zájem. 
Lano pprověšené – dobré, mám pauzu, 

lano nataženéé –– musím udělat krok. 
Představvy dobyttí vrcholu jsou vniveč, 
budu ráda, když sse tam doplazím. V zá-
věru dávváme ppaauzu každých 10 kro-
ků. Terénn se naaroovnává a 26. července 
v 9.30 stoojíme na vrcholu Mont Blan-
cu. Vrchool ale jjeeště není výhra. Stále 
nás čeká sestuup z 4 810 m ke stanům
v 3 165 mm. Dalšší  den balíme a schází-
me k trammvaji. Přři čekání mám deja vu. 
Na tomtoo místěě jjsme stála před rokem 
a slibovala si, žže se vrátím. Letos jsem 
tam stálaa s obrovvskou pokorou a tepr-
ve tam mmi doccházelo, že jsme to do-
kázali. Neejsou pokořitelé vrcholů hor 
(tak jsemm tam ššlaa), jsou jen ti, co je jim 
umožněnno vystooupit až na vrchol. Vě-
nováno mmým bbabičkám. Za to, že jsou 
přesně taakové, jaké jsou!

Ing. Rea Furmanová

dmdesátému výročí exhumace zde po-
chovaných amerických letců.

Rád bych tímto připomenul, co vlast-
ně za kulturním, vlastivědným a muzej-
ním děním stojí, a zda je takový feno-
mén pro města našeho regionu běžný.
Za vším podstatným, co se v poslední 
době událo, stojí především Klub přá-
tel historie Slavičínska a jeho členové.
Tento spolek je jedním z  nejstarších
souvisle existujících občanských inicia-
tiv v našem městě a působí zde již více
než šedesát let. 

V našem regionu nicméně není Klub
přátel historie Slavičínska jistě tím nej-
starším a  jen namátkou lze zmínit po-
dobný muzejní spolek v  Bojkovicích.
Také v jiných obcích bychom podobné
spolky nalezli. Co bych však rád zdůraz-
nil, a není to v současné době nic běž-
ného, je, že odvedená práce ve  pro-
spěch našeho města je prací dobrovol-
nickou, bez nároku na autorské odměny
a jiné benefity. Výstavy, odborné člán-

ky i přednášky jsou výsledkem nadšení 
a zápalu pro věc konkrétních osob, jimž
tímto rád vzdávám hold. 

Zápal a nadšení pro věc je jádrem
úspěchu, a  to nejen v  rovině bádání 
nad historií našeho krásného města,
ale i obecně. Je tím nejlepším povzbu-
zením a oceněním, pokud se takový zá-
pal přenese z člověka na člověka. Stě-
žejní osobností, která podnítila zájem
o historii Slavičínska, byl jistě zaklada-
tel zdejšího muzea a v dnešním slovní-
ku bychom rozhodně mohli použít slo-
vo polyhistor, pan Viktor Švihálek. Zá-
pal pro věc se naštěstí nezastavil v do-
bách minulých, ale i nyní můžeme něco
podobného vlastními smysly zažít. Ne-
musíme se vydávat nijak daleko, stačí 
vyrazit do  nedalekých Vlachovic, kde
s přispěním obce a za velmi širokého zá-
jmu občanů v čele se členy spolku Do-
kopy vzniklo zcela nové muzeum ukazu-
jící historii Vlachovic od doby kamenné
až po nedávnou minulost. Ve Vlachovi-

cích se však také podařilo připravit re-
pliky místních valašských krojů a rovněž 
zrestaurovat několik historických suší-
ren na ovoce. To vše za pár let vytrvalé 
práce a také ve spolupráci s některými 
členy Klubu přátel historie Slavičínska. 
To, že se opět jednalo o nezištnou prá-
ci dobrovolníků, ani nemusím zdůrazňo-
vat. Sami se o tom můžete přesvědčit, 
nejlépe každé nedělní odpoledne, kdy 
je vlachovické muzeum (stejně jako to 
naše slavičínské), přístupné.

Poslední poznámku na  téma sla-
vičínského vlastivědného dění bych 
chtěl věnovat novince, které se nedo-
stalo tolik pozornosti, protože spatři-
la světlo světa v hektickém závěru loň-
ského roku. Právě tehdy byl vydán další 
ročník slavičínského kulturního a vlasti-
vědného revue Kruhový objezd. Kdyby 
nevznikl, a to opět na základě konkrét-
ního nápadu, iniciativy, nebylo by zho-
la nic. A Slavičín by neukázal ani píď ze 
své historie, i místních zajímavostí (ko-

lem kterých mnohdy každodenně bez
povšimnutí chodíme). V Kruhovém ob-
jezdu takovou regionální čítanku máme.

Naše město Slavičín jistě co do kul-
tury, historie i vlastivědy nepatří ke špič-
ce. Výsledky co do profesionality prove-
dení totiž neodpovídají pouze intenzi-
tě nasazení dobrovolníků ale i množství 
vynaložených prostředků. Dnešní doba
je totiž dobou tvrdé konkurence, a to
i v oblasti kultury. Města naší velikosti
a to i přímo v našem regionu investu-
jí do této formy prezentace, ale i posi-
lování lokálního patriotismu a  identi-
ty svých občanů rozhodně více. Uváží-
me-li ale, že naše historie je v péči dob-
rovolníků, nadšených amatérů a lidí, kte-
ří o svém městě přemýšlejí srdcem, pa-
tříme jistě ke špičce. Více než šedesát
let existence Klubu přátel historie Sla-
vičínska mělo jistě svůj smysl. Historie
Slavičínska žije!

Tomáš Chmela, 
Klub přátel historie Slavičínska
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dokončení ze str. 1
A  v  mnoha případech jsme využi-

li domácí síly, a  to učitelů a bývalých 
žáků ZUŠ, většinou studentů uměleec-
kých škol, kteří s  chutí podpořili naaši 
snahu a zahráli si s námi. A nesmím zza-
pomenout také na naše nejmenší zppě-
váčky – děti pěveckého sboru Tučňááci 
ze slavičínské ZUŠ. Všem zmíněným, ddě-
tem, učitelům, bývalým žákům, členůům 
orchestrů, ale také sólistům zpěvákůmm, 
kteří u nás hostovali, bych chtěla z cellé-
ho srdce poděkovat. Velmi si vážíme jje-
jich spolupráce, protože také díky niim 
dostaly naše koncerty plnější a krásněěj-
ší rozměr a společně jsme tak vytvořřili 
pro slavičínské posluchače pěknou aad-

ventní či vánoční attmosféru. A nadšení 
jsme se dočkali i z jjejich strany, hostu-
jící muzikanti každooročně obdivují vel-
kou návštěvnost v nnašem kostele a nad-
šení, s  jakým konceerty na velmi dobré 
úrovni provádíme. 

Vedle těchto kooncertů Cantare při-
pravilo také mnoho nejrůznějších vy-
stoupení mimo Slaavičín. Náš pěvecký 
sbor byl několikrát hosty na sborových 
festivalech např. v BBojkovicích, v Horné 
Súči, v Luhačovicíchh, v Moravské Třebo-
vé, byli jsme hosty v nedalekém Zlíně, 
ve vzdálenějším Koolíně nebo jsme zpí-
vali na svatováclavsských oslavách v Kut-
né Hoře či v Sedleckké katedrále. Podob-
ně i náš sbor Cantarre několikrát organi-

zoval ve Slavičíně pěvecká setkání sbo-
rů z MMoravy, Slovenska i Čech.

Výýběrem duchovních skladeb jsme
obohatili i zdejší bohoslužby a rádi jsme
již několikrát přijali výzvu k uspořádání 
benefičního koncertu. Je krásné vědět, 
že výtěžkem z těchto vystoupení jsme 
pomoohli určité organizaci získat po-
třebnný finanční obnos pro dobrou věc.

Zppěváci Cantare mají velmi mladé-
ho duucha a  umí se také skvěle bavit. 
Od rooku 2009 jsou každoročně spolu-
pořaddateli na plesech ZUŠ a právě zde
se jejjich hravost naplno projeví v při-
praveených hudebních scénkách, kte-
ré se vždy moc líbí a na které se veřej-
nost uuž tradičně těší. Mám také radost 
z tohoo, že v našem sboru máme skvělé 
sólistty, schopné si samostatně připra-
vit svůůj repertoár na vystoupení a často 
nás vššechny překvapí jeho přesvědčivým 
proveedením. A protože mladých a nada-
ných zzpěváků je stále více, vznikl uvnitř 
Cantaare také malý komorní sbor Can-
tarečko, zpívající zajímavé a netradič-
ní sboorové úpravy moderních skladeb.

Aby veřejnost mohla zakusit to-
lik huudebních zážitků s  těmito pěvec-
kými sbory a to ani zdaleka neuvádím 
všechhny, musí být za tím nejdříve mno-
ho a mmnoho práce. A ta se rodí za zdmi 
ZUŠ kkaždou středu ve večerních hodi-
nách vv sále plném amatérských zpěváků, 
kteří si bez hudby nedovedou předsta-

Patnácté výročí založení SPS Cantare vit každoodenníí sspěch a starosti. Proto 
se alespooň jednnoou týdně ponoří do svě-
ta tónů aa chtějjí tak přispět svým krás-
ným a hlaadivýmm zpěvem do dnešní uspě-
chané dooby. Doovolte mně, abych z celé-
ho srdce poděkkoovala úplně všem, kteří 
ve sboru Cantaare někdy působili nebo 
jsou právě nyní jjeejich členy, za jejich nad-
šení, obětavostt aa preciznost při vystou-
peních, dále naššimm sólistům, doprováze-
jícím koreepetitorrkám a také všem, kte-
ří se poddíleli při organizaci mnoha na-
šich konccertů čči zájezdů. Dále chci po-
děkovat všem spponzorům těchto akcí, 
jako například TTVD – Technická výro-
ba, a. s., Rokytniice, SV Slavičín, s. r. o., 
a nejvícee pak mměěstu Slavičín. Díky pří-
spěvkůmm z grannttů jsme mohli podnikat 
mnohé kkoncertyy ve Slavičíně, ale také 
zahraničnní zájeezddy, na kterých jsme se 
snažili coo nejléppee reprezentovat město 
Slavičín aa zárovveň také Českou republi-
ku. Bez toohoto pravidelného příspěvku 
bychom ssi to dovvolit nemohli.

A závvěrem děkuji vám, milí a váže-
ní poslucchači, jjsme rádi, že navštěvu-
jete našee koncerrty v tak velkém počtu 
a že odcházíte ss úúsměvem a pohlazením
na duši, jak to ččaasto od vás slýchávám. 
Myslíme na  vás, a  proto jste srdečně 
zváni na nnáš výrooční koncert. Ten pořá-
dáme sice s roččním zpožděním, ale o to 
s větším nadšeníím!

Těšímme se nna vaši účast! 
Anna Frajtová, 

sbbormistryně SPS Cantare

V sobotu 27. srpna 2016 uspořádala Nadace Jana Pivečky společně
s městem Slavičín tradiční Pohádkový les, tentokrát netradičně v zá-
meckém parku a netradičně spojený s oblíbenou Grill párty, jako součást
oslav k 760. výročí založení města Slavičín.

Pohádkové prostředí zámeckého parku a jeho okolí nabídlo malým
návštěvníkům a jejich doprovodu 16 stanovišť s pohádkovými bytostmi,
u kterých děti plnily „nelehké úkoly“, aby si zasloužily na konci pohád-
kového putování odměnu od krále a královny. 

Děkujeme mnohokrát všem přátelům a  partnerům, kteří se
na přípravě Pohádkového lesa podíleli, zejména městu Slavičín, pra-
covnicím infocentra Slavičín, pracovníkům veřejně prospěšných prací,
všem pohádkovým bytostem na stanovištích i na doprovodných hrách,
moderátorkám, maskérům a všem partnerům, kteří zapůjčili kostýmy
a vybavení a kteří zabezpečili občerstvení pro děti i dospělé tak, aby si
všichni účastníci odpoledne náležitě užili. 

Za Nadaci Jana Pivečky Ivana Sukaná

Pohádkový les Pohádkový les
a Grill pártya Grill párty


