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K 1. říjnu 2016 došlo ke změně ve ve-
dení městské společnosti Služby měs-
ta Slavičína, s. r. o. Odchod do důcho-
du totiž nahlásil dlouholetý jednatel
a ředitel v jedné osobě pan Karel Ga-
raja. Pro Služby města (či dříve Tech-
nické služby) pracoval prakticky celý
svůj profesní život a odvedl pro měs-
to Slavičín a jeho občany obrovský kus
práce. Jedná se o práci s lidmi a pro lidi
a to mnohdy není vůbec jednoduché.
A to ani když se držíte motta: „Všech-
ny vaše tužby splní komunální služby“,
jak tomu bylo v případě pana ředitele
Garaji. Spíše se totiž dozvídáte to špat-
né – že je někde ledovka na chodníku
a proč už to není dávno posypané, že
je někde vysoká tráva a už dávno mělo
být posečeno atd., než aby někdo po-
chválil. Takže my teď chválíme, děkuje-
me Karlu Garajovi za spolupráci a pře-
jeme mu do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a jen samé dobré zprávy.

Do  funkce jednatele společnos-

ti byl zvolen s účinností ke  stejnému
datu, tedy k 1. říjnu 2016, pan Jan Ja-
neček. Rozhovor s novým jednatelem
si můžete přečíst v  tomto čísle zpra-
vodaje. Popřejme mu, ať se mu prá-
ce daří, a  to i  s  novým týmem lidí.
Generační obměna ve Službách měs-
ta je a bude totiž širší. Po dlouholeté
práci pro Služby města odešla do dů-
chodu také paní Hana Hořáková – spor-
tovní terminologií řečeno vedoucí 
mužstva a  trenér (a  v  jedné osobě
v  některých případech také takřka
máma) zaměstnanců Služeb města.
Naše poděkování a přání dalších šťast-
ných let patří také jí. Protože důchod
čeká také další zaměstnance, bude
tým pracovníků Služeb města razant-
ně obměněn. Věříme, že se novému
jednateli a týmu jeho lidí podaří udr-
žet služby, poskytované Službami
města Slavičína pro město a jeho oby-
vatele na vysoké úrovni.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Poděkování Poděkování 

Seznamte se s Janem JanečkemSeznamte se s Janem Janečkem

Město Slavičín vás srdečně zve na

RozsvíceníRozsvícení
vánočního stromuvánočního stromu

v pátek 2. prosince 2016 na Horním náměstí
ve Slavičíně

Program:
 vystoupení dětí, žáků a studentů
 koncert kapely DOCUKU

 pod stromem zahraje CM Slavičan
proslov starosty města

slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 ohňostroj

 po celý den: vánoční jarmark, pestrá nabídka občerstvení

Pane Janečku, představte se
nám…

Je mi 33 let a   žiju s   rodinou
ve Slavičíně. Po ukončení studia jsem 
začal pracovat v  mezinárodní firmě, 
kde jsem působil 12 let. Postupně 
jsem se vypracoval na ředitele největší 
pobočky firmy v Bratislavě. Ve volném 
čase se nejraději věnuji sportu, zejména 
běhání a horské turistice. Několik let 

jsem působil ve  florbalovém týmu SK
Snipers Slavičín.

Co vás vedlo ke změně profese?
Byla to práce časově velice náročná, 

která nedávala příliš prostoru pro os-
obní život. A nyní jsem dospěl do životní 
fáze, v  níž je pro mě rodina priorita.
Z tohoto důvodu jsem se i přes nabídky
práce ve  vrcholovém managementu
rozhodl přihlásit se do  výběrového
řízení na pozici jednatele Služeb města
Slavičína. Věřím, že zde zúročím své
dosavadní zkušenosti.

Začátkem října jste tedy nastoupil 
do  funkce. Chystáte do  budoucna
nějaké změny?

Momentálně se seznamuji s chodem 
celé společnosti a zároveň vybírám nové
spolupracovníky. Samozřejmě mám
do budoucna plány a jsem přesvědčen,
že jejich realizace bude přínosem pro
všechny obyvatele města.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně zdaru v nové pozici.

Redakce SZ

Město Slavičín pořádá

Vánoční koncert
Jakub Smolík

Vánoční Acoustic Tour 
s kapelou a smyčcovým

kvartetem White Strings

neděle 18. prosince 2016,
začátek v 18.00 hodin

Sokolovna Slavičín
Vstupenky:

250 Kč, předprodej
v Městském infocentru Slavičín 

(tel.: 577 342 251)

Jan Janeček, nový  jednatel 
Služeb města Slavičína, s. r. o.
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Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje ve Slavičíně

Svoz tříděnéhoSvoz tříděného
odpaduodpadu
 papír (modré pytle) a  nápojo-
vé kartóny (oranžové pytle) 10. 11.
 plasty (žluté pytle) 16. 11.
 bioodpad (hnědé pytle 10 Kč/
ks) 14. 11.

Zprávy z domečku pro dětiZprávy z domečku pro děti

Číslo 
voleb. 
strany

Název volební strany

Volební okrsky

CELKEMč. 1
ZUŠ

č. 2
Radnice

č. 3
ZŠ Vlára

č. 4
DDM

č. 5
ZŠ

M. Pole

č. 6
Hrádek

č. 7
Divnice

č. 8
Nevšová

2 Občanská demokratická strana 23 19 10 16 14 6 3 6 97
12 Česká strana sociálně demokratická 136 167 141 120 119 80 29 53 845

24 Křesťanská a demokratická unie – Československá 
str. lidová 86 73 29 41 36 51 18 51 385

26 Koruna Česká (monarch. strana Čech, Moravy a 
Slezska) 0 0 0 0 1 0 0 0 1

30 ANO 2011 45 39 45 29 31 39 10 19 257
32 TOP 09 4 6 3 0 1 2 2 0 18
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 22 26 14 10 24 19 3 9 127
37 Komunistická strana Čech a Moravy 18 17 27 26 41 27 5 4 165
41 Národní demokracie 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45 Moravané 1 0 1 1 0 2 0 0 5

48 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 
(SPD) 4 17 12 18 13 7 5 6 82

52 Svobodní a Soukromníci 19 10 7 6 7 4 3 6 62
67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI–PENÍZE RAD. PRO NAŠE LIDI 3 0 0 0 0 1 0 1 5
68 NEZÁVISLÍ 0 3 4 0 0 3 0 0 10
70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 0 0 1 0 1 1 0 0 3
71 Strana Práv Občanů 2 2 1 8 6 7 6 1 33
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 0 3 0 1 0 0 0 1 5
76 Otevřený kraj 11 1 3 4 11 6 0 2 38
81 SPR - REP. STR. ČECH, MORAVY A SLEZSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Úsvit – Národní Koalice 0 0 1 0 1 1 0 1 4
Voliči v seznamu 877 1 066 685 695 828 684 251 414 5 500
Vydané obálky 385 397 300 289 308 259 85 160 2 183
Odevzdané obálky 385 396 300 285 308 259 85 160 2 178
Platné hlasy 375 383 299 280 306 256 84 160 2 143
Volební účast v % 43,90 37,24 43,80 41,58 37,20 37,87 33,86 38,65 39,69

Zdroj: ČSÚ, Podrobné výsledky na http://www.volby.cz

Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 6 v 3. nadzemním podlaží domu 
čp. 347, na ulici Nad Ovčírnou, v katas-
trálním území Slavičín
 byt sestává z dvou pokojů, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC
 celková podlahová plocha bytu je 
45,30 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 295 
+ nájemné za vybavení bytu ve výši 206 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostran-
ně zvýšit nájemné vždy od 1. července kaž-
dého roku maximálně o 20 % ročně a míru 
inflace stanovenou ČSÚ 

nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, od-
pad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby 
uzavření nájemní smlouvy, obsahu žádos-
ti o pronájem jsou uvedeny na úřední des-
ce města Slavičín nebo webových strán-
kách města Slavičín a společnosti BTH Sla-
vičín – www.bth-slavicin.cz

Písemné žádosti budou přijímány 
do 15. listopadu 2016 osobně nebo poš-
tou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Jedná se o nebytový prostor o celko-
vé podlahové ploše 54,67 m2, umístěný v 1.
nadzemním podlaží domu čp. 564, na ul. 
Školní v katastrálním území Slavičín (stá-
vající mototechna).

Výše nájemného (v Kč/m2/rok) činí:
- prodejní plochy 550 Kč
- ostatní plochy 450 Kč
Od 1. ledna 2018 je pronajímatel opráv-

něn každoročně jednostranně zvýšit ná-
jemné maximálně o 10 % ročně a míru in-
flace stanovenou ČSÚ. Čtvrtletní úhrada 
záloh na služby (otop, voda) činí 7 000 Kč.

Doba uzavření nájemní smlouvy: od 
1. ledna 2017 do 31. prosince 2022.

Výběrové řízení na pronájem bytu 2 + 1Výběrové řízení na pronájem bytu 2 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu nebytový Město Slavičín nabízí do pronájmu nebytový 
prostor v domě čp. 564 ve Slavičíněprostor v domě čp. 564 ve Slavičíně

Zájemci mohou podávat své žádosti 
o pronájem na BTH Slavičín, spol. s r. o., 
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: 
577 341 041. 

Zájmové kroužky, jak jistě už víte, za-
hajují v DDM či SVČ svoji činnost obvykle
k 1. říjnu kalendářního roku.

Naše zařízení nabídlo pro tento školní 
rok svým klientům 53 pravidelných aktivit
(zájmové kroužky, kurzy…). Prvním říjnem
se tyto aktivity „rozjely“. O některé z nich
byl mimořádně velký zájem, a tak bylo po-
třeba kroužek rozdělit na dvě nebo i do-
konce tři části.

Nově v  nabídce ZK najdete kroužky
Jógínci, Jógohrátky s Denisou a Aerobik
hravou formou.

Ve dnech 30. září – 1. října 2016 jsme si
spolu s dětmi prožili již XIII. ročník Pohád-
kiády, akce, kterou již tradičně připravuje-
me a realizujeme ve spolupráci s městskou
knihovnou. Snad se směsice her a soutěží,
ale i cen líbila těm, kteří se této akce zú-
častnili. Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.

Dne 20. října 2016 se uskutečnil v DDM
Slavičín kurz Zdravé vaření.

Dne 25. října 2016 proběhlo Dýňohraní 
a dýňová strašidýlka, akce byla určena pro
rodiče a děti, kteří si přímo v Domě dětí 
vyrobili své dýňáčky, za které byly všech-
ny děti odměněny a dýně pak slavnostně,
společně rozsvítily před budovou. 

- Podzimní prázdniny patřily přede-
vším akcím: 26. října 2016 Podzimní tvo-
ření a spousta her, 27. října 2016 – Kovo-
zoo, Uherské Hradiště.

Další ročník sportovní akce Závodí celá 
rodina určená rodinným týmům (děti + do-
spěláci) se uskuteční v neděli 4. prosince
2016 odpoledne ve sportovní hale ve Sla-
vičíně a kuželně.

Dne 2. prosince 2016 bude DDM pre-
zentovat výrobky dětí ze ZK na Orlovně, při
akci Rozsvícení vánočního stromu, všech-
ny rodiče i děti srdečně zveme.

Na měsíce listopad a prosinec jsou již 
naplánované výukové programy pro ma-
teřské školy.

Dne 16. prosince 2016 společně s dět-
mi i rodiči ukončíme kalendářní rok akcí Ad-
ventní tvoření, kde si děti společně s rodi-
či, sourozenci nebo prarodiči, vyrobí krás-
né vánoční ozdoby.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM
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Nadace Jana Pivečky v  listopadu
oslaví 20. výročí založení. Při této příle-
žitosti bychom rádi nejen zveřejnili ně-
které výsledky její práce, ale také připo-
menuli pohnutky, které pana Jana Pi-
večku k založení nadace vedly. Považu-
jeme to za stejně důležité jako vyčísle-
ní celkového objemu rozdělených pro-
středků nebo počtu podpořených pro-
jektů. Počin pana Pivečky může být in-
spirací pro všechny, kdo se stejně jako
on hlásí k myšlence, že osobní spokoje-
nost člověka může spočívat i ve schop-
nosti pomáhat druhým. Před pár dny,
dne 24. října 2016 jsme si připomněli
jeho nedožité 97. narozeniny. 

Jan Pivečka, podnikatel a nezávis-
lý poradce pro obuvnický průmysl, se
v roce 1990 vrátil po 44letém pobytu
v zahraničí do rodné vlasti. Krátce nato
ho kontaktovali mladí ochránci přírody
se žádostí o pomoc při záchraně žab,
putujících každoročně přes frekvento-
vanou silnici do  Luhačovické přehra-
dy. Jan Pivečka začal podporovat i  je-
jich další aktivity a postupně se začaly
přidávat další žádosti o pomoc a pod-
poru, kterou Jan Pivečka podle svých
možností poskytoval z finančních pro-
středků vydělaných v zahraničí.

Setkání se studenty VUT ho přimě-
lo uvažovat o tom, jak pomoci motivo-
vat mladé lidi, podpořit je a umožnit jim
získat zahraniční zkušenosti. Jan Piveč-
ka poté v dopise tehdejšímu ministro-
vi průmyslu Vladimíru Dlouhému navr-
hl, že bude-li mu vrácena obuvnická to-
várna ve Slavičíně, která patřila Piveč-
kově rodině před rokem 1948, založí 
nadaci, která bude podporovat mladé
lidi v Československu a bude financo-
vána ze zisku této továrny. Privatizač-
ní a restituční politika v ČR však neby-
la příznivá a Jan Pivečka po  zdlouha-
vých jednáních obdržel pouze nepatr-
né množství akcií tohoto podniku bez
šance na ovlivnění jeho chodu. To mu
však nezabránilo uskutečnit ideu vzni-
ku nadace. Došlo k tomu 27. listopadu
1996 registrací u tehdejšího okresního
úřadu ve Zlíně Kromě vlastních prograúřadu ve Zlíně. Kromě vlastních progra-

mů NJP poskytuje formou nadačních 
příspěvků finanční pomoc jiným práv-
nickým a fyzickým osobám, především 
neziskovým organizacím, školám, stu-
dentům a zájmovým kolektivům. 

Jan Pivečka v roce 1999 o založe-
ní nadace píše:

„Nabídka, týkající se založení nada-
ce učiněná panu ministrovi Dlouhému 
na začátku devadesátých let byla míně-
na vážně a i když se nedala realizovat, 
stále platila. K tomuto dobrému úmys-
lu se přidalo rozhořčení nad neutěše-
nou situací způsobenou chováním ur-
čitých skupin a nad tím co následova-
lo. Podporoval jsem již „žabaře“, ekolo-
gy, ekonoma při studiu v Anglii, studen-
ty na školách, designéry obuvi a další. 
Byl jsem si vědom, že je velmi důleži-
té ukázat mladým lidem již na školách, 
že o ně někdo projevuje zájem. Snažil 
jsem se jim dát motivaci organizováním 
soutěží. Učit je pracovat i mimo školu, 
dokázat vyhrávat a nezoufat při pro-
hře. Když jsem si uvědomil, že akce se 
rozrůstají jak houby po dešti, bez plá-
nu a cíle, rozhodl jsem se v 1996 s přá-
teli, kterých jsem si vážil, realizovat za-
ložení nadace z vlastních omezených 
prostředků. Nepovažoval jsem tehdy 
ještě finanční vybavení nadace za dů-
ležité. Hlavní činnost spočívala v mo-
tivaci mladých lidí a stačilo najít si čas 
a jít dobrým příkladem. Situace se však 
změnila, jakmile jsme začali s realizací 
náročnějších projektů, jako byla napří-
klad obnova lesoparku. Také náš plán 
rekonstrukce historické valašské dře-
věnice se bez cizí finanční podpory ne-
dal uskutečnit. Nejsme nadace, do kte-
ré vložil bohatý člověk část svého majet-
ku, pro který neměl využití, nebo které 
bylo odkázáno dědictví slavného muže. 
Majetek Pivečkovy rodiny byl ztracen 
jednou zestátněním a podruhé priva-
tizací. Po sametové revoluci se „pocti-
vým řemeslem ševcovským“ velký ma-
jetek nahromadit nedal. Původní dob-
rý úmysl použít restituovaný majetek 
pro činnost nadace se tedy nedal usku-
tečnit. Nevadí mně to, poněvadž hod-
notu nadace nevidím v tom, jaký maje-
tek se jí podaří nahromadit, nýbrž ko-
lika lidem v nouzi dokáže pomoci a ko-
lik mladých lidí motivuje a získá pro prá-
ci na zdravé občanské společnosti. Pro 
naši nadaci je důležité, zda se nám po-
daří uskutečnit, co jsme si předsevzali. 
Nehledáme projekty kam investovat, 
nýbrž máme mnoho akcí v procesu re-
alizace a hledáme jen spolupracovníky, 
které naše aktivity osloví a kteří nám 
pomohou tyto akce dělat o něco lépe, 
než nám to naše prostředky dovolují. 
Otec mne vychoval, že nesmím nikdy 

t j í P á í bpracovat jen pro peníze. Práce musí ba-

vit, mít cíl a musí sloužit druhým a při-
nášet uspokojení. V tomto duchu jsem 
žil svůj život a v tomto duchu jsem za-
ložil Nadaci Jana Pivečky.“

Nadace se prezentuje jako regio-
nální nadace komunitního typu. Její 
činnost se postupem času vyprofilo-
vala hlavně do tří oblastí, a to: podpo-
ra výchovy a vzdělávání, podpora vy-
tváření zdravé občanské společnosti 
a podpora ekologických aktivit. Dlou-
hodobě spolupracuje s desítkami škol 
ve Zlínském kraji i mimo něj, s dětský-
mi domovy a mnoha dalšími organi-
zacemi. Každoročně realizuje 15 – 20 
vlastních projektů.

Celková hodnota doposud realizo-
vaných vlastních projektů je více než 50 
milionů Kč. Více se o projektech a ak-
tivitách nadace lze dovědět na www.
pivecka.cz a www.pivecka-ops.cz. Kro-
mě toho formou nadačních příspěvků 
pomáháme financovat projekty dal-
ších neziskových organizací i talento-
vaných jednotlivců ve  Zlínském kra-
ji. Doposud jsme takto podpořili 325 
projektů v  celkovém objemu 3,2 mi-
lionu Kč. Upřímně děkujeme všem spo-
lupracovníkům, kteří v nadaci působi-
li nebo působí, desítkám dobrovolníků 
ze Slavičína a okolí, bez kterých si naši 
práci rovněž nedokážeme představit, 
firmám i  jednotlivcům, kteří nám po-
máhají financovat naše projekty i pro-
jekty třetích osob a všem partnerům 
a  institucím, s kterými na našich pro-
jektech spolupracujeme. Bez kohoko-
li z vás by nadace nebyla tam, kde je. 

Děkujeme Janu Pivečkovi, který nás
naučil nikdy se nevzdávat. Byl pro nás 
motivací a inspirací a možná i proto tady 
nadace působí i téměř 13 let po  jeho 
náhlém odchodu. A  věříme, že bude 
působit a pracovat ještě dlouho, pro-
tože nám všem v jednom z televizních 
rozhovorů zanechal následující posel-
ství: „Mojí vlastností je vytrvalost. Moje 
vlastnost je, že jsem si vytkl cíl. Pro mě 
je to takový maratón. Já běžím, spadnu 
na nos, rozbiju si ho, mám úspěch, mám 
neúspěch, zakopnu o překážku. Běžím 
ten maratón a ten cíl přede mnou pořád 
postupuje, takže si říkám – já do toho 
cíle nikdy nedoběhnu. Ale doufám, že 
tam, kam doběhnu, bude někdo stát, 
kdo tu moji štafetu převezme. A nebu-
dou mně vadit ty rozbité kolena nebo 
ten rozbitý nos. Vadilo by mně, kdyby 
tam nikdo nestál, aby tu štafetu, kte-
rou já se snažím těch deset roků v Čes-
ké republice nést, převzal.“ 

A my věříme, že tady budeme psát
i za dalších pět, deset nebo dvacet let. 
Buď my nebo někdo, kdo ten štafeto-
vý kolík zvedne po nás…

B ž ilák áBožena Filáková

Provozní dobaa vzdělávvacího stře-
diska:
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 mmožné vyuužívat 12  PPC 
a  Internet zdarmaa. Denní limit na ná-
vštěvníka je 1 hoddina. Za poplatek jje 
možnost tisku, koopírováníí a  ukládání 
dokumentů na méédia, vazbbu do krouž-
kové vazby, laminoování dokkumentů. 

V případě konáání kurzů nebo jinýcch 
vzdělávacích akcí je možnosst využití PPC 
učebny veřejností omezenaa.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce nna počítaači
20 hodin (500 Kč)
 Práce na PC pro pokroččilé 
20 hodin (700 Kč) 
 Internet a  kommunikace přes inteer-
net – 12 hodin (4000 Kč)
 Podvojné účetnictví proo začátečnní-
ky – 30 hodin (1 0000 Kč)
 Základy daňovéé evidencce  
30 hodin (1 000 Kčč)
 Ruský jazyk proo začátečníky – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 5000 Kč
 Ruský jazyk pro pokročiléé – školní rook 
3 000 Kč / půl rokuu 1 500 Kč
 Kurz první pommoci – cenna podle poo-
čtu osob

Nutný počet ppro otevřeení kurzu jje 
minimálně 8 účasttníků. Hlaste se na te-
lefonním čísle 571 110 425, 739 095 3115
nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečkky.
Dílna inspirace

Pro ženy, mamminky, babičky... Tvoo-
říme pomocí různýých kreattivních tech-
nik. Bližší informacce vám pooskytne lek-
torka, paní Eva Baartošová, na tel. čísle 
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hoodin v budoo-
vě městské knihoovny – prrvní podlažží.

Plán aktivit na listopaad: háčková-
ní, výroba adventnních věncců
Připravujeme pro vás:
5. 11. 2016 Bennefice k 20. výročí za-
ložení Nadace Janna Pivečkyy

Před 20 lety vznikla ve Slavičíně Nadace Jana PivečkyPřed 20 lety vznikla ve Slavičíně Nadace Jana Pivečky

Vzdělávací střediskoVzdělávací středisko
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Schválené investiční záměry za  té-
měř 36 mil. Kč

Rada Zlínského kraje schválila ředi-
teli školy investiční záměry na rok 2017: 
 na komplexní opravu budovy gymná-
zia, elektrorozvodů, vodovodních rozvo-
dů, odpadů a topení za téměř 10 mil. Kč
 na vybudování půdní vestavby s od-
bornými učebnami na budově gymná-
zia za téměř 20 mil. Kč
 na spolupráci s SOŠ Dubnica nad Vá-
hom a pořízení pomůcek pro automati-
zaci a robotizaci za 6 mil. Kč.

Je potřebné poděkovat zřizovateli, 
Zlínskému kraji, za to, že umožnil v uply-

nulém volebním období řediteli školy
připravovat a realizovat mimořádné in-
vestiční akce (např. v ROP rekonstrukce
SOŠ, zateplení a výměna oken na SOŠ,
příprava rekonstrukce gymnázia), je-
jichž výsledkem byl významný kvalitativ-
ní rozvoj středního školství ve Slavičíně.

Celostátní úspěch Michala Kužely
Michal Kužela z  loňské oktávy ob-

hájil o prázdninách svoji práci na téma:
Grafický 2D editor před odbornou poro-
tou, a získal krásné druhé místo v sou-
těži České hlavičky 2016 pořádané Aka-
demií věd ČR. Zasedání odborné poro-
ty, na kterém obhajoby prací probíha-
li, se uskutečnilo dne 8. září 2016 v bu-
dově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Studenti pomáhali
Děkujeme studentům ze tříd G-1, SX 
a OK, kteří se podíleli v neděli 25. září 
2016 na organizaci Jablečných slavnos-
tí v Hostětíně.  
Dne 22. září 2016 jsme organizova-
li sbírkovou akci Srdíčkový den 2016.
Předmětem prodeje byly magnetky se 
zvířátky za minimální příspěvek 30 Kč/
ks a reflexní přívěsky za min. příspěvek 

35 Kč/ks. Svojí otevřenou dlaní a srdcem
přispějete na nemocné a handicapova-
né děti. Díky za vaši štědrost 13 417 Kč.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.

14. ročník turnaje v nohejbale základ-
ních a středních škol

Dne 3. října 2016 se uskutečnil
14. ročník turnaje v nohejbale s mezi-
národní účastí, který uspořádalo GJP
a SOŠ Slavičín. Turnaj proběhl za deš-
tivého počasí, a  proto byl přemístěn
do  haly SK Slavičín. Mimo pořadatel-
skou školu se ho zúčastnila družstva ze
ZŠ Vlára Slavičín a SOŠ Dubnica nad Vá-
hom, jako partnerská škola GJP a SOŠ
Slavičín. Soutěžilo se ve dvou katego-
riích (žáci a dorost), ve kterých se utka-
la vždy čtyři družstva, a  to systémem
„každý s každým“ v počtu 32 soutěží-
cích. Po celkem dvanácti velmi pohled-
ných utkáních se vítězi jednotlivých ka-
tegorií stala družstva ZŠ Slavičín-Vlára
v kategorii žáků a GJP v kategorii do-
rostu. Turnaj byl finančně podpořen
městem Slavičín.

Soutěže v programování CNC
strojů na BVV.

Jako každoročně se na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně ko-
nala soutěž v programování CNC strojů.
Naše škola vyslala na soutěž pět žáků
maturitního oboru mechatronik. Soutě-
žilo se v programování ve FANUCU, SIE-
MENSU a HEIDENHAINU. V programová-
ní Fanuc se do soutěže zapojili žáci Jana
Raková, Patrik Valášek a Patrik Štefanik.
V Heidenhainu naši školu reprezentovali
František Dynka a Martin Šimoník. Naši
žáci se zapojili do soutěže dne 5. října
2016 v odpoledním bloku. Patrik Štef-
anik v této odpolední části vyhrál v pro-
gramování FANUC.

K  čemu chceme vést žáky na  naší
škole
Průmysl 4.0 

O  technické obory je především
u  strojírenských, stavebních a  ICT fi-
rem enormní zájem, neboť současný
trend digitalizace a automatizace výro-
by (Průmysl 4.0) plně zasáhne v násle-
dujících letech řídící a kontrolní systé-
my. To vše klade nároky na vysoce so-
fistikované přístupy v přípravě našich
žáků v  oborech informační technolo-
gie, mechatronik a gymnázium. Spole-
čenská poptávka je motivačním fakto-
rem pro podnikající subjekty nejenom
k  udržení, ale také k  rozvoji a  vzniku
nových technicky zaměřených odvět-

ví. Proto je propojenost výuky a praxe
žáků školy v našich partnerských firmách
TVD – Technická výroba Rokytnice, NTS
Prometal, TRYON, CEBES, KOWAG pod-
mínkou nevyhnutelnou. 

Všeobecné vzdělání
Nenahraditelnost všeobecného 

vzdělávání ve středním školství je dána
obecnými požadavky na žáky ve všech
profesích a nejenom v trendu Průmysl
4.0. Schopnost porozumět problému,
třídit a  logicky analyzovat informace,
vyhodnocovat a následně optimalizo-
vat řešení, pracovat v týmu (samozřej-
mě se znalostí cizího jazyka), kreativi-
ta, ale i cit pro základní psychologické
a sociální aspekty v mezilidských vzta-
zích v zaměstnání (vstřícnost, respekt,
kultivovanost projevu), to jsou úkoly,
které jsou přednostně kladeny na vše-
obecně zaměřené ať už humanitní nebo
přírodovědné předměty na naší škole.

Řemeslo
Všichni žáci SOŠ – instalatéři, elek-

trikáři, automechanici, obráběči kovů,
kuchaři jsou od druhého ročníku prů-
běžně na pracovištích regionálních fi-
rem. Nejenom, že na základě dlouho-
dobé poptávky mají s vysokou pravdě-
podobností zajištěné budoucí zaměst-
nání, ale také jsou již v průběhu studia
stipendijně ohodnocováni. Ani v další 
generaci se neobejde společnost bez
těchto činností, samozřejmě kvalifikač-
ně odpovídajících rozvoji inovativních
technologií, které tyto profese budou
při práci využívat.

Výchova
Nejdůležitějším prostředím výcho-

vy je rodina, škola může nabízet a být
pouze nápomocna – poradenstvím psy-
chologa, výchovného poradce, příkla-
dem učitele. Chceme ukazovat dětem,
že nejde vždy souhlasit s  názorem part-
nera, ale je potřebné jej respektovat.
Studenti musí pochopit, že naslouchá-
ní a  respekt není přizpůsobování, ani
ustrašenost ani nedůstojný ústupek.
Musí více jak jindy být pak schopni kul-
tivovaně svůj názor prezentovat, a po-
kud jej neprosadí, neznamená to, že je
vhodné partnera dehonestovat. Nao-
pak, pokud je to možné, na příště part-
nerovi pomoci. Prostřednictvím výuky
chceme ukazovat dětem, že je špatné
povrchně, ukvapeně a zkratkovitě sou-
dit. Nutnost dodržování dohodnutých
pravidel je ve škole pouze podmínkou
nutnou nikoliv dostatečnou pro vedení 
ke slušnosti, odvaze ale i pokoře.

Josef Maryáš, ředitel školy

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
Násttaaavba dennní ii dállkové mmaaaturitní:
Podnnikání – prro vyyučeené uchazzeče 

Imatrikulace prvních ročníků
Za přítomnosti starosty města Ing. Jaroslava Končického, rodičů a žáků

proběhla dne 5. října 2016 na radnici města slavnostní imatrikulace prvních
ročníků školy.
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Základní škola Slavičín-VláraZákladní škola Slavičín-Vlára
Ozdravné pobyty mladších žáků

 S  příchodem podzimu naše škola
každoročně organizuje pro žáky 4. a 5.
tříd ozdravné pobyty. V září trávilo 44
páťáků tři dny v krásné valašské příro-
dě přímo v  srdci Beskyd, v Bzové. Ta-
mější chata Karolínka se svým okolím
se stala nejen dočasným domovem, ale
také místem pro sportovní aktivity, hry
a spoustu zábavy. Při turistické vycházce
na Soláň všichni obdivovali krásy Beskyd.
Nuda tu rozhodně nebyla a co víc, na te-
levizi a počítač si nikdo ani nevzpomněl.

Žáci 4. tříd si svého pobytu užili
v prostředí luhačovické přehrady v ho-
telu Adamantino. Někteří si tak popr-
vé vyzkoušeli, jaké je to být mimo do-
mov. Přestože jsou Luhačovice blízkým
lázeňským městem, některá jeho místa
a okolí byla žákům neznámá. Ochutnáv-
ka léčivých pramenů, sportovní závody
a společný zábavný program s diskoté-
kou – to jsou jen střípky z prima poby-
tu v Luhačovicích. 

No řekněte, lze si přát s nástupem
do školy něco lepšího?

PaedDr. Bronislava Králíková

Jazykový pobyt v Bath 
„Have you ever been to England?“ je

otázka, na kterou teď může kladně od-
povědět 48 žáků naší školy. V září totiž
absolvovali týdenní jazykový pobyt v an-
glickém městečku Bath. A  právě toto
starobylé místo, které leží v hrabství Sa-
merset a jeho nádherné okolí, umožnilo
našim žákům poznat aspoň něco málo
z britské historie, její úchvatné přírody
a také současnosti. Dějiny země pozná-
vali např. při návštěvě hradu Cardiff Cast-
le, mystického Stonehenge, měst Salis-
bury, Bristol a  samozřejmě Londýna.

Nádhernou přírodu viděli žáci na výletě 
do jeskyní Cheddar Georg Caves a sou-
časnou Anglii a běžný život v ní pozna-
li díky hostitelských rodinám, které se 
o ně celý týden staraly a komunikovaly 
s nimi. Jazykový kurz ve škole s rodilý-
mi mluvčími pro ně byl také velmi zají-
mavý. Mix všech těchto zážitků pak ur-
čitě způsobil, že se jim ve Velké Britá-
nii velmi líbilo. 

Mgr. Jarmila Maňasová

Letošní novinka – Badatelský krou-
žek

V  loňském školním roce projevili 
naši žáci zájem o Badatelský kroužek. 
Jejich přání se splnilo, a tak svoji čin-
nost zahájil v říjnu. Kroužek navštěvu-
jí žáci II. stupně a škola ho poskytuje 
zcela zdarma. Tým žáků čeká mnoho 
pokusů a  bádání, při kterých budou 
zkoumat vlastnosti běžně dostupných 
látek, s nimiž se každý z nás setkává 
dnes a denně. Oblastí našeho zájmu 
bude také příroda. Nemalým přínosem 
kroužku je získání dovedností při prá-
ci s chemickými, fyzikálními i přírodo-
pisnými pomůckami. Všechny získané 
poznatky pak žáci určitě uplatní v pří-
rodovědných předmětech jako fyzika, 
chemie a přírodopis.

Mgr. Jana Rašková, vedoucí kroužku

Na návštěvě v EnviCentru 
Za poznáním přírody i vůní bylinek se 

v pondělí 26. září 2016 vypravilo 42 na-
šich druháčků. Zavítali do EnviCentra Pro 
krajinu ve Vysokém Poli, kde si užívali 
prostředí selského dvora i okolní příro-
dy s překrásnými výhledy do krajiny. Vý-
ukový program se skládal ze dvou částí: 
poznávání bylinek pod vedením zkuše-
né lektorky a zvířata na statku. Děti se 
setkaly s běžnými hospodářskými zví-
řaty a domácími mazlíčky, mohly je do-
konce krmit i pohladit. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu byla vyjížďka po vesnici 
povozem taženým koňmi. V EnviCentru 
jsme společně prožili příjemné dopoled-
ne plné poznatků i zážitků.

Tato akce byla finančně podpořena 
městem Slavičín.

Mgr. Věra Navrátilová

Co nového ve Slavičánku?
Národopisný soubor Slavičánek za-

hájil svoji činnost v novém školním roce 
vystoupením pro veřejnost na slavnos-
ti Dožínek, kde se představil se svými 
dvěma pásmy. Nejmladší členové sou-
boru předvedli program Na ptáčky a ti 

zkušenější zatancovali pásmo s názvem 
Na pastvě. I přes dlouhé čekání a trému 
ze zaplněné letní scény v parku se dětem 
jejich vystoupení povedlo. Nové kro-
je, ve kterých vystupovaly, byly hraze-
ny mimo jiné z projektu města Slavičín.

V letošním roce náš soubor navště-
vuje 37 členů a nácvik nového pásma 

čeká i na 16 nováčků, žáků z prvních tříd.
Kromě mnoha jiných akcí čeká Slavičá-
nek soutěž dětských folklorních soubo-
rů ve Valašských Kloboukách. Příprava
a nácvik programů k vystoupení bude
mimo jiné probíhat také na společném
podzimním soustředění v Luhačovicích.

Mgr. Miroslava Zálešáková

Pozvánka: Podzimní školička
Cyklus pravidelnýchh setkání přeedškoláků pod názvem Školička opět poo roce 

připravují paní učitelkky I. stupně ZŠ Slavičín-Vllára. Ačkoliv se termínn záápisu 
do první třídy nařízenímm MŠMT odddálil až na duben 2017, druhý ročník Podddzim-
ní školičky zahájíme jako obvykle vv  listopadu. Program, ve kterém si budddoucí 
prvňáčci procvičí vše, cco je z hlediska školní zralosti potřebné, začíná vee čtvvrtek
24. listopadu 2016 v 15.00 hodin ve třídách I. stupně.

Rodiče mohou své děti do Poddzimní školičkyy přihlásit e-mailem naa addrese 
info@zsslavicin.cz neboo telefonickyy v ZŠ Slavičín-VVlára na čísle 577 341 779 nnebo 
577 341 304, kde můžeete obdržet případné bližšší informace.

Mgr. Jana Pinnďááková

Jablíčkohraníí u nás ve škkoolle
V mměsíci řííjnu proběhl nnaa naší škole Jaablíčkovvý týdeen. Učitelé si prrro žáky 

připravvili spouustu zajímavýýcchh pracovních listů, sooutěží aa úkolů. Proběěhhla také 
ochutnnávka doobrot z jablekk, nněkteré třídy sii upeklyy štrůdl. Třída I. B tímmtoo zahá-
jila spoolupráci s Charitou – přřesněji s dětmi z Majáku. Dětti se společně seeznámi-
ly, zhléédly mallé divadelní ppřeedstavení, kteréé připravili naši šikovní páťáccii, a pak
už se ppustily do pečení štrůůddlu. Každý přidaal ruku k dílu, aa tak nám prácee rychle 
ubíhalaa. Čekánní na první sppoollečné dílo jsmee si zpříjemnili povídáním, dděěti vypl-
ňovalyy pracovní listy, kteréé bbbyly nejen pouččné, alee také zábavné. Každdá ssskupin-
ka si naa druhý den pochutnnaala na voňavé buchtě. Všichni jsme si Jablííčkkový tý-
den moc užili aa už se těšímmee na další setkánní.  Mgr. Šárka Kooončická

ZŠ Malé PoleZŠ Malé Pole
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 11. listopadu 2016 by se dožil 90 let pan
Rudolf SALVET ze Slavičína. S úctou a láskou

vzpomínají děti s rodinami. 
Vzpomeňte s námi.

Dne 8. listopadu 2016 uplyne 9 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Marie ADÁMKOVÁ
y

 z Petrůvky. 
Dne 18. února 2017 si připomeneme

9. výročí úmrtí pana Miroslava ADÁMKA
p p

z Petrůvky. V letošním roce jsme vzpomněli 
jejich nedožitých 70 let. Stále s láskou a úctou 

vzpomínáme. Rodina Adámkova

Dne 21. listopadu 2016 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí paní 

Jaroslavy NEJEZCHLEBOVÉ
ý

 ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují syn Jaroslav a příbuzní.

Dne 18. listopadu 2016 uplyne 5 let 
od úmrtí paní Anny PTÁČKOVÉ

p p yp
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti 
s rodinami.

Dne 22. listopadu 2016 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jaroslavy KROUPOVÉ
ý

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

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

a ostatní příbuzní a známí.

Dne 30. listopadu 2016 vzpomeneme 
15. smutné výročí úmrtí pana 

Oldřicha MŇAČKA z Bohuslavic nad Vláří. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 18. listopadu 2016 vzpomeneme 
23. smutné výročí chvíle, 

kdy nás opustil tatínek, dědeček,
pan Jaroslav REMEŠ z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jaroslava
a syn Bohumil s rodinami.

Dne 29. října 2016 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí pana Karla ZOLLERA. 

S láskou a úctou vzpomínají synové 
s rodinami.

Dne 6. listopadu 2016 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás opustil manžel,

tatínek a dědeček,
pan Vladimír STUDENÍK z Nevšové. 

Stále na něj s láskou a úctou vzpomínají 
manželka, synové a dcera s rodinami.

Dne 11. listopadu 2016 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Anny STRUŽKOVÉ
ý

 ze Slavičína. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel,

dcera a syn s rodinami. 

Rodina Ručkova a Skoupilova děkuje všem,
kteří doprovodili na poslední cestě pana

Jana RUČKU z Hrádku. 
Děkujeme za kondolence a květinové dary.

Dne 17. listopadu 2016 si připomeneme
6. výročí úmrtí našeho tatínka,

pana Antonína VANĚČKY
a dne 21. listopadu 2016 uplynou 2 roky 

od úmrtí naší maminky,
paní Anny VANĚČKOVÉ

y
.

S láskou vzpomínají dcera Dagmar, 
Anna a syn Antonín s rodinami.

Dne 13. října 2016 by se dožil 40 let 
pan Aleš PARÝZEK

j y
 ze Slavičína.

Dne 8. listopadu 2016 vzpomeneme 
5. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Jindřich PARÝZEK
ý y

 ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 21. listopadu 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana 
Miroslava SKOČOVSKÉHO

ý pp
. 

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

Dne 29. listopadu 2016
si připomeneme, že už 25 let 
mezi námi není náš tatínek,

dědeček a pradědeček, pan Josef RAK.
V lednu 2017 uplyne 23 let od odchodu jeho 

manželky, naší maminky, babičky
a prababičky, paní Marie RAKOVÉ

y y
. 

S láskou a úctou na ně vzpomínají dcery 
Marta a Marie s rodinami. Vzpomeňte s námi.

Dne 12. listopadu 2016 vzpomeneme
na smutné 18. výročí úmrtí paní 

Věry KIŠŠOVÉ (Čížové) a současně si připo-
meneme její nedožité 62. narozeniny. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery Katka
a Lenka s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 25. října 2016 jsme si připomněli
2. výročí úmrtí pana Vladislava PETRÁŠE

j p p

z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují manželka Jaroslava 

a synové Milan a Vladislav s rodinami.

Dne 29. listopadu 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí paní 

Jarmily JORDÁNOVÉ
ý

 z Hrádku. 
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují manžel Zdeněk,
dcery Zdeňka a Martina s rodinami.

Dne 14. listopadu 2016 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Michala BUJNY ze Slavičína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, sestra

Monika s rodinou a bratr Zdeněk.

Dne 13. listopadu 2016 vzpomeneme smutné
30. výročí od chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše maminka, paní Anežka ŠIMČÍKOVÁ
y y pp

, 
rozená Brázdová, z Divnic. Vzpomeňme

všichni, kdo jsme ji měli rádi.

Dne 12. listopadu 2016 by se dožil 90 let 
pan Miroslav MOSKVA. 

Dne 1. prosince 2016 by se dožila 82 let paní 
Blažena MOSKVOVÁ

p y
 a dne 3. ledna 2017 

uplynou 3 roky od jejího úmrtí.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.
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Filip UNZEITIG
Jak těžké je vyjádřit lásku a bolest v několika 

slovech. Je to jenom nedávno. Rozdával
radost, občas zamyšlený nad hloubkou světa,
hlavně však plný nezkrotné energie. Nedostal
šanci dotáhnout své cíle do konce, přestože

byl zvyklý bojovat a vítězit. Dne 14. listopadu 
2014 se v jeho 15 letech zastavil čas.

Chybíš nám, Fildo!

Děkujeme všem, kteří doprovodili
na poslední cestě pana

Jaroslava KAMENČÁKA
p p

z Hrádku. 
Zarmoucená rodina.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Pavel Juřica a Gabriela Kašková – 
syn Petr
Jan a Zuzana Halaxovi – dcera Veronika

SŇATKY – ZÁŘÍ
Petr Matuška a Martina Manová
Miroslav Skovajsa a Alena Huňová
Stanislav Tulpa a Šárka Presová
Jaroslav Urbaník a Petra Soukupová
Patrik Paroulek a Lucie Žálková

ÚMRTÍ
 1. 9. 2016 Miroslava Janečková 68 let, Hrádek
 4. 9. 2016 Jaromír Pukýš, 45 let, Slavičín
 8. 9. 2016 Hildegarda Mačková, 89 let, Bohuslavice
 9. 9. 2016 Anna Knotková, 85 let, Nezdenice
 9. 9. 2016 Vlastimila Pospíšilová, 89 let, Rokytnice
 10. 9. 2016 Jaroslav Kamenčák, 85 let, Hrádek
 14. 9. 2016 Jan Studenka, 84 let, Slavičín
 15. 9. 2016 Ludvík Kapusta, 82 let, Slavičín
 21. 9. 2016 Anna Malaníková, 82 let, Rokytnice
 22. 9. 2016 Ivan Holek, 84 let, Slavičín

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.

Do  Slavičína zavítal v  sobotním od-
poledni celek internacionálů ze sloven-
ské Nové Dubnice, která je zároveň dru-
žebním městem Slavičína. Oba celky se
utkávají na fotbalovém hřišti již několik
let a navzájem se velmi dobře znají. Cel-
ková bilance obou týmů je také hodně
vyrovnaná a zápasy mívají velmi dobrou
úroveň. Slováci tentokrát přivezli na Va-
lašsko omlazený tým, hlavní hvězdou je-
jich výběru byl Luboš Nosický, bývalý li-
gový hráč Zbrojovky Brno, Drnovic a praž-
ské Dukly. Domácí tým představil v sesta-
vě několik nových tváří, které se dokázali

Internacionálové Slavičína se Slováky remizovaliInternacionálové Slavičína se Slováky remizovali

i střelecky prosadit.
Zápas začali podstatně lépe hostují-

cí hráči, kteří dvakrát prověřili brankáře 
Ocelíka. Domácímu týmu toto varování 
nestačilo a po patnácti minutách popr-
vé inkasoval. Slavičané prostřídali sesta-
vu a hned to bylo znát. Přišly pak velké 
chvíle domácího útočníka Juraje Sokolo-
viče, který dvěma brankami otočil výsle-
dek a Slavičané odcházeli do kabin spo-
kojenější. Hosté začali nátlakovou hrou 
i druhé dějství a podařilo se jim po zá-
sluze vyrovnat. Domácí celek v  závěru 
sahal po vítězství, když se deset minut 

před koncem krásně trefil Jirka Váňa.
Hosté ze Slovenska ale nesložili zbra-
ně a v závěrečném tlaku se jim podařilo
Dohňanským vyrovnat. Do konce zápa-
su už branka nepadla, i když byly šance
na obou stranách. Utkání skončilo spra-
vedlivou remízou a vydařilo se i závě-
rečné přátelské posezení obou týmů.
Odveta se odehraje v příštím roce, ten-
tokrát v rámci oslav SNP na Slovensku.

FC TVD Slavičín vs. MFK Nová Dub-
nica 3:3 (2:1)

Branky: Sokolovič 2 a Váňa
Petr Koseček

V sobotu 15. října 2016 proběhla v Karolince krajská soutěž starších žáků. V pří-
jemném prostředí nového Kulturního centra se odehrál turnaj za účasti sedmi druž-
stev, a to z Karolinky, Vsetína (tři družstva), Zašové, Bystřičky a Slavičína. Naše druž-
stvo ve  složení Daniel Petráš, Tomáš Hofschneider, Petr Hofschneider, Jan Pfeifer 
a Adam Talach se umístilo na krásném druhém místě a hoši tak postoupili do krajské-
ho přeboru starších žáků 2017. 

Každý účastník turnaje dostal na památku skleničku z Crystalexu, závodu Sklárna 
Karolinka. Vítězná družstva navíc obdržela velký skleněný pohár a originální obraz aka-
demického malíře Ilji Hartingera. Našim šachistům děkujeme za vzornou reprezentaci 
a přejeme jim hodně úspěchů ve vyšší soutěži.

Dovolte mi, abych touto cestou pozval nové zájemce o šachový kroužek na naše 
pravidelné středeční tréninky. Rádi mezi sebou přivítáme nejen školáky, ale i předško-
láky a také dívky. Bližší informace naleznete na webových stránkách DDM Slavičín. 

Josef Sviták

Úspěch mladých šachistůÚspěch mladých šachistů

 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
prezentace v prostorách kuželny, infor-
mace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy
v listopadu 2016
Krajský přebor

Všechny listopadové zápasy hraje
KK CAMO Slavičín A „venku“ 

Krajská soutěž
sobota 5. 11. 2016, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín C – TJ Zbrojovka

sobota 12. 11. 2016, 10.00 hod.
Vsetín C, KK CAMO Slavičín B – Sport
centrum Bylnice B

sobota 19. 11. 2016, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín C – TJ Bojkovice
Krons C

sobota 26. 11. 2016, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka
Vsetín E

Kuželkářský klubKuželkářský klub
SlavičínSlavičín

Blahopřání

Dne 27. října 2016 oslavili manželé 
Marie a Ladislav JEDLIČKOVI

j

ze Slavičína 60. výročí společného života 
v manželství – diamantovou svatbu. 

Do dalších společně prožitých let
jim hodně zdraví, štěstí a lásky

přeje rodina Jedličkova, 
Vránova a ostatní příbuzní.
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 4. - 30. listopadu 2016
O panu učiteli s láskou

Výstava fotografií, dokumentů a pís-
ňových textů pana Zdeňka Křenka u pří-
ležitosti 10. výročí úmrtí. Součástí akce 
je křest CD s  jeho hudebními skladba-
mi. Spolupořádá Klub přátel historie 
Slavičínska.

Vernisáž: pátek 4. listopadu 2016, 
galerie městské knihovny. Výstava 
bude k vidění v půjčovní době knihov-
ny. Mimo půjčovní dobu lze prohlídku 
výstavy domluvit na tel. 577 341 481. 
 Úterý 1. listopadu 2016
Havajské ostrovy. Vyprávění cesto-
vatele Petra Nazarova.

S panem Nazarovem procestujeme 
šest havajských ostrovů, se zastávkou 
na magickém ostrově Molokai přezdí-
vaném Ostrov kouzelníků. Autor ně-
kolika poutavých cestopisů nám přiblí-
ží neopakovatelnou atmosféru těchto 
exotických končin, život místních oby-
vatel a jejich tradice. Formou fotopro-

jekce vám také zprostředkuje setká-
ní s nevšední ostrovní faunou a flórou. 

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný. 
Středa 9. listopadu 2016
Karma v číslech, planetách a taroto-
vých kartách. Beseda s astroložkou 
paní Evou Matulovou. 

Odbornice na řadu oborů z oblasti 
esoteriky – numerologii, minulé životy, 
tarot či karmalogii nás zasvětí do zákla-
dů těchto věd a seznámí nás se svou pra-
cí. Můžete se nechat inspirovat, jak věci 
kolem sebe změnit k lepšímu, jakým způ-
sobem pojmenovat i napravit konkrét-
ní životní situaci či problém. Dozvíte se, 
jaké kurzy pořádá pro zájemce a kde je 
možné se na ně přihlásit.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný. 
Středa 30. listopadu 2016
Migréna – léčba akupresurou. Před-
náška MUDr. Štefana Horáka. 

Na přednášce získáte odborné infor-

Listopad s knihovnouListopad s knihovnou mace jak zklidnit či odstranit akutní bo-
lestí hlavy stimulací snadno dosažitel-
ných periferních akupunkturních bodů
pomocí tlakové stimulace. Součástí akce
je fotoprojekce s tematikou správného
hledání akupresurních bodů.

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

AKCE PRO DĚTI:
Čtvrtek 3. listopadu 2016
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Výtvarné hrátky, soutěže, literární 
hříčky pod vedením skřítka Nezbedníč-
ka – to vše čeká předškoláčky s rodi-
či na zábavném literárním odpoledni.
Nebude chybět ani představení další 
pěkné knížky s názvem Prasátko Pep-
pa v knihovně.

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

 Středa 16. listopadu 2016
Setkání s tajemnem – X. ročník

Srdečně zveme zájemce – děti škol-
ního věku na  desátý jubilejní ročník
strašidelně zábavné show! 

Knihovna se na jeden večer promě-
ní v tajuplný zámek plný duchů, přízra-
ků a dalších bytostí – hrdinů z knižních
i filmových hororových příběhů. V pro-
gramu nebude chybět tradiční pře-
hlídka strašidelných masek, tajemná
třináctá komnata s překvapením, vý-
klad budoucnosti z  křišťálové koule,
kurs létání na  čarodějnickém koště-
ti, návštěva sklepní hladomorny či vý-
uka v upírské akademii. Děti čeká ple-
jáda her, soutěží, při nichž zažijí spous-
ty legrace, ale i napínavých okamžiků.
Všichni účastníci získají drobné odmě-
ny a ceny za úspěšné plnění úkolů. Za-
jištěno je malé občerstvení.

Začátek: 16.00 hodin v městské 
knihovně. Vstup volný.

Na akci je nutné přihlásit se pře-
dem v knihovně nebo na
tel.: 577 341 481, případně e-mailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz.

Na všechny uvedené pořady jste 
do knihovny srdečně zváni!

Program MC Slavičín na listopad 2016
 Út 1. 11. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 2-3 roky, 14.00 OTISKY DO HLÍNY 
(nutné se nahlásit předem)
 St 2. 11. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1-2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 
Pohybové hrátky pro děti 1-2 roky
 Čt 3. 11. 10.00 Tvořílek pro děti 
1–2 roky, 11.00 – 12.00 CVIČENÍ PRO 
KOJENCE, 13.00 Volná herna, 15.00 
Canisterapie pro děti
Pá 4. 11. 10.00 Tvořílek pro děti 
2–3 roky
 Po  7. 11. 10.00 Tvořílek pro děti 
Vánoční aranžmá
 Út 8. 11. 10.00 Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro děti 2–3 roky
 St 9. 11. 10.00 Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro děti 1–2 roky
 Čt 10. 11. 10.00 Hudební Miniškolička 
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Canisterapie pro děti
Pá 11. 11. 10.00 Miniškolička pro 
děti 1–6 let
 Po14. 11. 10.00 Hudební Miniškolička 
 Út 15. 11. 10.00 Čtenářem od bato-
lete, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové 
hrátky pro děti 2–3 roky 
 St 16. 11. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1 2 roky 13 00 Volná herna 15 00děti 1–2 roky. 13.00 Volná herna, 15.00 

Pohybové hrátky pro děti 1–2 roky
 Čt 17. 11. Zavřeno – Státní svátek 
 Pá 18. 11. Zavřeno
 Po 21. 11. Bazárek  s hračkami – 9.00 
– 12.00 příjem hraček
Út 22. 11. Bazárek s hračkami – 9.00 
– 16.00 Přijďte si nakoupit hračky pro děti
St 23. 11. Bazárek s hračkami – 9.00 
– 12.00 Přijďte si nakoupit hračky pro děti
13.00 – 16.00 výdej hraček
 Čt 24. 11. 10.00 Tvořílek pro děti 1–2 
roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Canistera-
pie pro děti
Pá 25. 11. 10.00 Miniškolička pro 
děti 1–6 let
 Po 28. 11. 10.00 Hudební Miniškolička
 Út 29. 11. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 
Pohybové hrátky pro děti 2–3 roky
St 30. 11. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 
Pohybové hrátky pro děti 1–2 roky

Rehabilitační cvičení pro seniory
Rodinné a  mateřské centrum Slavičín 
(RMC) zorganizovalo od února do  října 
r e h a b i l i t ačn í  c v iče n í  p r o s e n i o r y 
na  Petrůvce   pod vedením fyziotera-
peutky Lenky Procházkové. Všichni, kdo 
chtěli něco udělat pro své zdraví, se 
pravidelně scházeli každý čtvrtek. Tuto 
akci finančně podpoř il Sociální fond 
Zlínského kraje.

Simona GoňováSimona Goňováá

Slavnostní zahájení canisterapie pro děti ve SlavičíněSlavnostní zahájení canisterapie pro děti ve Slavičíně
Dne 6. října 2016 byla slavnostněě zahájena činnoost canisterapie proo děti. Děkuje-
me všem účastníkům a místostarrostce paní Filákkové za návštěvu. TTa si pejsky tak
oblíbila, že se od nich nemohla odtrhnout ani ppři focení. Doufámme, že caniste-
rapie bude úspěšně sloužit děteem a že v pejscíchh najdou svého příítele i léčitele.       

Siimona Goňová      á

Rodinné a mateřské centrum Rodinné a mateřské centrum
Progra Mm MC SC Sllav

Vážení obyvatelé města, příznivci 
a přátelé, patří vám velké díky! Druhý
ročník festivalu Neleň! navštívila tako-
vá spousta z vás. Podpořili jste nejen
naši téměř roční práci, ale především
projekt, který se vám líbí a dává vám
smysl. Neskutečně si ceníme všech pří-
spěvků jak našich hostů, kteří věno-
vali myšlence Neleň! svůj čas bez ná-

roku na honorář, tak těch z vaší strany.
Ať už šlo o finanční částku nebo milá,
povzbuzující slova. Projekt bychom ni-
kdy nemohli vybudovat bez vašeho zá-
jmu, pomoci a nadšení. Děkujeme všem
a každému zvlášť. Věříme, že trojka bude
pro Neleň! šťastné číslo a uděláme vám
znovu radost. DĚKUJEME!

Tým Neleň! Ivana Častulíková

Nelenili jste s námi 
ani podruhé, děkujeme!
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Svěcení Božích mukSvěcení Božích muk

Nevšovjané v SenátuNevšovjané v Senátu
Čas běží jako bláznivý… Dne 1. října

bylo krásné babí léto a další dny nastar-
toval podzim. Nejen barvami listnatých
stromů, ale poklesem teplot, deštěm…

V takovém dnu, dne 3. října 2016, se
členové Klubu důchodců Nevšová vydali
do Prahy, kam přijali pozvání na návště-
vu Senátu od pana senátora Ing. Patri-
ka Kunčara, starosty Uherského Brodu.

Po zajištění všech potřebných forma-
lit, stanovení programu k prohlídce pa-
mátných míst hlavního města, jsme se
dočkali pro nás důležitého dne.

To ráno, v  5.00 hodin, bylo vzhle-
dem k počasí velmi pochmurné. Přesto
cesta ku Praze byla klidná, plynulá a do-
pravce pan Milan Havrlant nás bezpeč-
ně vezl. Žel – na 36,5 km před Prahou
jsme zůstali kvůli dopravní nehodě stát
v dlouhé koloně. Postupně jsme se do-
vídali, jak dlouho… Nebyli bychom pra-
vověrní Valaši, abychom podlehli skep-
si! Náš kytarista naladil, zanotoval, ně-
kdo pohostil pravou nevšovskou a hned
duše pookřály! Paní průvodkyně v mezi-
čase podala podrobné informace z his-

torie Prahy, o místech, která jsme měli 
v plánu navštívit, co nás čeká na Karlově 
mostě, Loretě a dalších místech. Ne všich-
ni byli v klidu. Telefony mezi mnou, řidi-
čem a  asistentkou pana senátora byly 
v permanenci a dokonce hrozilo, že zde 
uvízneme do 17.00 hodin! V 13.30 hodin 
kolona ožila a my, šťastni, že přece jen ne-
jedeme nadarmo, jsme vyrazili do Prahy.

Po  vstupu do Valdštejnské zahrady 
nás osobně přivítal pan senátor a smě-
řoval nás urychleně na oběd do budo-
vy Senátu. Povinná osobní vstupní bez-
pečnostní prohlídka a hned do  jídelny. 
Hlad už měl každý z nás. Poté nás kva-
lifikovaná průvodkyně provázela všemi 
místnostmi Valdštejnského paláce, kte-
rý se zachoval se svou stropní výzdobou 
(freskami) v původní podobě, v níž byl vé-
vodou Albrechtem z Valdštejna posta-
ven ve velkém, honosném stylu. V jedna-
cím sále jsme vyzkoušeli pohodlná křes-
la pro členy a pan Ing. Kunčar nás z pra-
xe seznámil s průběhem zasedání, pra-
cí výborů Senátu i  legislativních postu-
pů. Na nádvoří jsme se rozloučili s ma-

lou pozorností.
Prohlídka Valdštejnské zahrady s je-

jími artefakty, Karlův most, Národní di-
vadlo, nábřeží Vltavy, rozchod. V 19.00 
hodin sraz u sochy sv. Václava na Václav-
ském náměstí s přesunem na parkoviš-
tě autobusu. Na Václaváku jsme si ově-
řili platnost rčení „V Praze je blaze, ale 
draze“ a setkali jsme se i s neomalenos-
tí řidičů na přechodech.

Byli jsme příjemně překvapení cho-
váním a  přístupem k  nám provozní-
mi pracovníky Senátu, jejich ochotou. 
Největší míru vstřícnosti prokázal pan 
senátor Kunčar. Přijal nás srdečně, bez 

nadřazenosti. Věnoval nám vzácnou
pozornost jako přátelům a tím si získal
ještě větší sympatie nás všech. Mys-
lím, že za  všechny účastníky zájezdu
mohu říci – je to osobnost, která si za-
slouží náš vděk i úctu za aktivní činnost
ve svém volném osobním čase. Nevidě-
li jsme vše, co bylo v pránu, ale konec
dobrý, všechno dobré.

Děkujeme městu Slavičín za finanč-
ní podporu našeho Klubu důchodců
Nevšová, díky níž se můžeme scházet
a účastnit se různých akcí.

Stanislava Pučoková, 
Klub důchodců Nevšová

V  neděli 25. září 2016 se farníci z  Nevšové
a blízkého okolí sešli při příležitosti slavnosti svě-
cení Božích muk. V místě zvaném Čtvrtě, na sta-
ré cestě z Nevšové do Slavičína, se v krásném slu-
nečním odpoledni sešlo na 200 účastníků tohoto
svátečního okamžiku. Akce byla zahájena děkov-
nou mší svatou celebrovanou otcem Karlem Pet-
rášem, SDB (Salesiáni Dona Boska), v místním kos-
tele Panny Marie Svatohostýnské a poté se vydal
slavnostní průvod k  nedalekým Božím mukám.
Zde náš pan farář Mons. Marián Dej vysvětil toto
výjimečné sakrální umělecké dílo, jehož autorem

Vzdělávací, sociální a kulturní stře-
disko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.,
se již popáté od roku 2012, stalo úspěš-
ným žadatelem v dotačním podprogra-
mu na  podporu nestátních nezisko-
vých organizací v oblasti prevence ri-
zikových typů chování, jehož vyhlašo-
vatelem je odbor kanceláře hejtmana
Zlínského kraje. Úspěšný projekt, kte-
rý organizace v  letošním roce do do-
tačního programu přihlásila, nese ná-
zev Zkus to jinak! 2016 a  jeho aktivity
jsou určeny uživatelům Nízkoprahové-
ho zařízení KamPak? ve Slavičíně a Va-
lašských Kloboukách. 

Projekt si klade za  cíl aktivizovat
uživatele Nízkoprahového zař ízení 
KamPak? a motivovat je ke smyslupl-
nému trávení volného času prostřed-
nictvím zážitkových programů a víken-
dových pobytů. Díky projektu jsme do-
posud zrealizovali víkendový pobyt
na chatě v Karolince a další zážitkové
aktivity – několik kuchařských dílen
a třídenní youtube workshop, na kte-
rém se účastníci naučili využívat vi-
deotechniku k  natáčení vlastních vi-
deí. Do konce letošního roku nás čeká
ještě jeden víkendový pobyt, který
proběhne v termínu 11. – 13. listopad
2016, opět na chatě v Karolince. V rám-
ci projektu jsme rovněž mohli do klu-
bů pořídit nové materiální vybavení,

které využíváme v každodenním pro-
vozu. Jedná se o  vybavení kuchyňky
a novou videotechniku – digitální ka-
meru, stativ, mikrofon, světla a poza-
dí. I  letos je zpětná vazba na aktivity
projektu velmi pozitivní a  vysoký zá-
jem o účast v projektu ze strany cílo-
vé skupiny vypovídá o jeho potřebnos-
ti. Doposud jsme v projektu podpořili
celkem 81 účastníků.

Za   f inanční podporu projektu
Zkus to jinak! 2016 děkujeme Zlínské-
mu kraji.

Mgr. Kristýna Dvořáková, vedoucí 
Nízkoprahového zařízení KamPak?

Zkus to jinak! 2016Zkus to jinak! 2016
Zážitky s KamPakemZážitky s KamPakem

Vzdě lávací,  sociální a   kulturní 
středisko při Nadaci Jana Pivečky,
o.  p.  s., vyhlašuje výběrové řízení 
na   pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
do Nízkoprahového zařízení KamPak?,
s nástupem od 1. ledna 2017.

Výběrové ř ízení proběhne dne 
28.  listopadu 2016, v prostorách Níz-
koprahového zařízení KamPak?, Horní 
náměstí 96, Slavičín.

Pro více informací a přihlášení se 
do výběrového řízení kontaktujte ve-
doucí služby Mgr. Kristýnu Dvořáko-
vou na tel: 774 099 456 nebo e-mailu
dvorakova.njp@gmail.com.

je řezbář z Podkopné Lhoty pan Martin Bořuta.
Je potřeba poděkovat zejména dárci tohoto

díla panu Egonu Hecklovi, místnímu farmáři, kte-
rý na přímluvu nevšovského rodáka pana Ladisla-
va Dvorského obci Boží muka věnoval proto, aby
nad Nevšovou mohlo vzniknout místo pro ztiše-
ní a modlitby místních i poutníků.

Dále velké díky patří všem, kteří se na tomto
bohulibém díle podíleli v jakékoli míře účasti. Ať
již prací či sponzorskými dary.

Všem Pánbůh zaplať.
OV Nevšová

Výběrové řízení
na pozici sociální pracovník



Pod tímto názvem uskutečnil v ne-
dávné době Zlínský kraj anketu, kterou
vyhlásila komise Rady Zlínského kra-
je pro seniory. Hlavním smyslem anke-
ty bylo ocenit a motivovat seniory, kte-
ří jsou aktivní v práci pro své vrstevníky
a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Jedinou odměnou, kterou se jim povět-
šinou dostává, je pocit, že práci odved-
li dobře, že se pořádaná akce podařila
a účastníci či návštěvníci byli spokojeni.

Ocenění se dostalo také dvěma se-
niorkám z našeho města. Za Klub dů-
chodců Nevšová byla oceněna jeho
předsedkyně Mgr. Stanislava Pučoko-
vá. Paní Pučoková byla aktivní jako před-
sedkyně Osadního výboru Nevšová
a  tuto aktivitu si přenesla i do  klubu

důchodců. Je nevšovskou patriot-
kou a svým rčením „…a nezapomeňte 
na Nevšovou“ končila a končí již dlou-
há léta každý náš rozhovor. 

Právem byla za svou aktivitu oce-
něna také Mgr. Vlastislava Kubrychto-
vá, zastupující Klub seniorů Divnice. 
Paní Kubrychtová má „na  svědomí“ 
řadu kulturních akcí, metlových bálů 
či výstav na rozličná témata. Je hyb-
nou silou klubu seniorů a její entuzi-
asmus je doslova bezedný. 

Dovolím si touto cestou oběma 
oceněným dámám jménem města Sla-
vičín poděkovat a do dalších let po-
přát mnoho zdraví, sil a chuti do dal-
ší seniorské činnosti.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Senioři sobě i jinýmSenioři sobě i jiným

Sejdou se jednou za měsíc ve sborov-
ně školy na Vláře. Povykládají si o nemo-
cech. Vypijí kafe a jdou domů. I takový 
názor jsem slyšel několikrát. Ale – dů-
chodci učitelé jsou lidé, kteří celý život 
prožili aktivní činností především pro 
děti, žáky ale i širokou veřejnost. A tak-
to podobně se snaží žít i dál alespoň 
pro sebe, pro skupinu důchodců, kteří 
se schází. Jejich setkávání není jen po-
vídání o nemocech. Jsou to i informač-
ní a  vzdělávací akce spojené s promí-
táním DVD nebo fotek přímo ve  ško-
le – zajímavosti z vlastních zájezdů, do-
volených apod. Dále zajímavosti z blíz-
kého okolí. Mimo to jezdíváme do sol-
né jeskyně v Luhačovicích a máme před-
platné do divadla v Uherském Hradišti. 

V  tomto roce důchodci uskutečni-
li i dva jednodenní výlety. Na jaře jsme 
byli na Ploštině, Bojatíně ve Vysokém 
Poli, dále areál bývalé školy ve Vlacho-
vé Lhotě, kde je muzeum hasičství a síň 
odboje za druhé světové války. Na pod-
zim jsme udělali výlet do betléma v Hor-

ním Lidči, pak nové muzeum Vařáko-
vých pasek v Lačnově spojené s před-
náškou o historii a zajímavostech regi-
onu a návštěvou obecního úřadu. Výlet 
jsme ukončili ještě exkurzí do dětského 
domova ve Smolině.

Na další období máme v plánu po-
znat zajímavosti v blízkých obcích (Vla-
chovice, Vizovice, Brumov-Bylnice atd.) 
a řadu dalších drobných akcí. Program je 
volen tak, aby ho zvládli všichni s ohle-
dem na věk i fyzické možnosti. 

Mgr. Miloslav Mareček

Důchodci ze slavičínské Důchodci ze slavičínské
základní školyzákladní školy V sobotu 24. září 2016 měly členky

klubu žen zaznačený viditelně v kalen-
dáři. Čekal nás výlet do Prahy do di-
vadla Radka Brzobohatého na úsměv-
ný příběh Zlatý časy. Vstupenky hradil
Český svaz žen KRŽ Zlín. Datum bylo
naplánováno právě na  tuto sobotu,
protože byla zrovna akce Den želez-
nice a my jsme měly výhodné jízdné,
které je jen jednou ročně.

Ráno jsme vyrazily prvním vla-
kem ze Zlína. Čekal nás krásný slun-
ný teplý den. V Praze jsme si uděla-
ly desetikilometrový okruh. A  vidě-

Klub žen Nevšová v PrazeKlub žen Nevšová v Praze
ly jsme toho opravdu hodně. Dokonce
jsme měly štěstí a dostaly se bez čeká-
ní a front na Pražský hrad a do kated-
rály svatého Víta. 

V  13.00 hodin nás čekalo diva-
dlo. Unaveně jsme padly do  sedadel
a s napětím očekávaly, co se bude dít.
Po skončení představení jsme měly ješ-
tě čas, a tak jsme se rozešly po náku-
pech, na kafíčko apod. Zpáteční cesta
uběhla tak rychle, že než jsme se na-
dály, byly jsme opět ve Zlíně.

Mgr. Simona Goňová, 
místopředseda Klubu žen Nevšová

Stezka odvahyStezka odvahy
Všechny děti, které v tento den přišly na mysliveckou chatu, si mohly projít les

plný strašidel. Atmosféra byla úžasná a počasí nám přálo. Těšíme se opět příští 
rok. Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín. Simona Goňová

Před chvílí volala moc milá paní:
„Tady zpravodaj. Budete i letos pořádat
Strom přání pro děti z dětských domo-
vů? Neposlaly jste článek.“ Pokusil se
o nás infarkt myokardu, neboť na  re-
dakční uzávěrku listopadového čísla
jsme zapomněly jako na smrt. Ale na děti
z dětských domovů myslíme neustále!

Letošní devátý ročník je pro nás mi-
mořádný hned z několika důvodů. Tak
předně to číslo. Považte. Po deváté pl-
níte cipískům z dětských domovů vánoč-
ní přáníčka. O tom se nám ani nesnilo.
Děkujeme velice, bez vás by to nešlo!
Letos námi také pohnula skutečnost,
že v Dětském domově Smolina přibylo
mnoho malých dětí. Ve chvíli, kdy „smo-
líme“ tento článek, jsou kreslená přáníč-
ka od dětí ze Smoliny na cestě do salo-
nu. A čím byste na Štědrý den rozzáři-
li dětské oči v Bojkovicích? O  tom už
představu máme. Album s  jejich po-
depsanými malůvkami k nám dorazilo
před pár dny. Tříletému Šimonkovi by
udělalo radost auto na ovládání, tříle-
té Elišce panenka miminko nebo kočá-
rek, Annu (18 let) potěšíte knihou, Hon-
zíka (5 let) stavebnicí a třeba Járu (6 let)zíka (5 let) stavebnicí a třeba Járu (6 let)
frajerským batohem do školy. Dětí v na-

šich nejbližších dvou dětských domo-
vech je bohužel hodně. A my v salonu
jsme pro změnu v oslabení, dá-li se to
tak říct, protože ve chvíli, kdy čtete tyto
řádky, leží naše kolegyně Lenička v po-
rodnici a učí se kojit. Přesto – nebo prá-
vě proto – jsme se i tentokrát rozhodly
vánoční akci uspořádat, i když jsou pak
na pořadu dne infarktové situace, jako
telefonát ze zpravodaje. Ano, bude to
tentokrát divočejší, ale ta štědrovečer-
ní radost v dětských očích za to stojí! 

Lejasaloňačky Markéta Smílková, 
Jana Diatlová a  Lenka Svitáková (dří-
ve Málková)

Všem, kteří si v  salonu případně 
na  facebookovém profilu Leja salonu
některý z dárečků zamluvíte, předem
děkujeme.

Devátý ročník Stromu přáníDevátý ročník Stromu přání
Leja salonu pro dětské domovyLeja salonu pro dětské domovy
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Za panem Zdeňkem KřenkemZa panem Zdeňkem Křenkem

Čas běží rychleji, než bychom si přá-
li. To si uvědomujeme, když vzpomíná-
me na své blízké, kteří už nejsou mezi
námi. Dne 1. listopadu 2016 si připomí-
náme, že tomu je již deset let, co nás
navždy opustil pan učitel, hudební tex-
tař, mnohaletý moderátor slavičínských
sportovních akcí, skvělý přítel a kama-
rád – pan Zdeněk Křenek.

Narodil se 20. října 1935 ve Slavičí-
ně, jeho otec Josef byl zde vedoucím
prodejny firmy Baťa. Zdeněk od mlá-
dí cvičil v Sokole a od staršího bratra
Miroslava se učil hrát na kytaru. Ve vse-
tínské Zbrojovce se vyučil strojním zá-
mečníkem. Po absolvování Vyšší prů-
myslové školy strojní pracoval deset
roků jako technik ve slavičínské Zbro-
jovce. 

Od  roku 1964 začal působit jako
učitel odborných předmětů Učňovské
školy strojní  Valašské Klobouky na je-
jím odloučeném pracovišti ve Slavičí-
ně. Zde profesně zakotvil a  natrvalo
se zapsal do duší svých žáků. Byl přís-
ný, od učňů vyžadoval znalosti, dokázal
však trpělivě vysvětlovat složitosti stro-
jařiny tak dlouho, až každý chápal, „oč
kráčí“, jak sám s oblibou říkával. Jako
třídní učitel měl otevřené srdce pro po-
třeby svých svěřenců, ti jej mezi sebou
nazývali taťkou. Své poslání ve slavičín-

ském „učňáku“ naplňoval plných tři-
cet tři roků, až do odchodu na zaslou-
žený odpočinek. 

Velkým a celoživotním koníčkem
pana Zdeňka Křenka, kromě volejba-
lu a hokeje, byla bezesporu muzika.
Jako hráč na kytaru působil v několi-
ka amatérských kapelách nejen u nás
ve  Slavičíně, ale zejména ve  Valaš-
ských Kloboukách. Tady měl přítele
a  kolegu pana Dr.  Stanislava Matě-
jíčka, který s ním v hudební skupině
hrával. Líbil se mu Zdeňkův osobitý
smysl pro humor a jeho dar veršování.
Doporučil jej jako textaře pro hudeb-
ního skladatele pana Václava Maňase
mladšího. Vznikla spolupráce, která
přivedla na  svět desítku písniček,
z nichž mnohé jsou dodnes v reper-
toáru jihomoravských dechovek a čes-
ký rozhlas Brno je často zařazuje do
svých hudebních pořadů. Snad nej-
známější jsou písničky Chyťte sa šo-
haji, Od Kyjova k Mistřínu či Kyjov-
ské frajárky.

Z úcty ke svému oblíbenému panu
učiteli připravují jeho žáci František
Slovák a Ladislav Slámečka výstavu
fotografií přibližující životní příběh
slavičínského rodáka, pana Zdeňka
Křenka. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v  pátek 4. listopadu v  18.00 hodin
v  galerii Městské knihovny ve  Sla-
vičíně.

Péčí Zdeňkových synů Zdeňka a Li-
bora a za nevšední pomoci hudební-
ho skladatele pana Václava Maňa-
se vznikl CD nosič s jeho písničkami.
U příležitosti vernisáže bude prove-
den slavnostní křest autorských skla-
deb pana Zdeňka Křenka.

Ladislav Slámečka, Klub přátel 
historie Slavičínska

Dožínky 
Pořadatelé Dožínek děkují slavičínským farníkům za přípravu dožínkové mše
svaté a všem účinkujícím souborům za krásná vystoupení. Velký dík patří rov-
něž členům Spolku pro zachování valašských tradic za ukázku zemědělských pra-
cí, Muzeu Vlachovska za zapůjčení žebřiňáku, panu Měřičkovi z Nedašova za za-
půjčení koně s postrojem a panu Hecklovi za předvedení zemědělských strojů.

Marie Studeníková



1212

POZVÁNKY A KALENDÁŘE
 2. 11. Sokolovna
Sváťovo dividlo
 4. 11. ZŠ Malé Pole
Putování broučků a berušek
(lampionový průvod)
 4. 11. Sokolovna
Zdeněk Izer a autokolektiv
 9. 11. Sokolovna
Kluby zdraví
 11. 11. ZŠ Vlára
Svatomartinský průvod
 12. 11. Sokolovna
Divadlo Věž (pro děti)
 19. 11. Nevšová
Nevšovské hody
 26. 11. Sokolovna
koncert Dareband a CM Primáš
 26. 11. Nevšová
Rozsvícení vánočního stromu
v Nevšové

Připravujeme na prosinec:
 2. 12. Rozsvícení vánočního
stromu
 10. 12. Adventní zájezd (Praha 
a Karlštejn)
 11. 12. Adventní koncert ZUŠ 
Slavičín
 11. 12. Vánoční pohádka
(Divadlo Brod)
 18. 12. Vánoční koncert Jakuba
Smolíka
 26. 12. Štěpánský KOTÁRFEST
 29. 12. Zpívání u radnice
 31. 12. Silvestr se Sváťou

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem pořa-

datelům Koncertu a dětského dne 2016
ve  Slavičíně-Hrádku, zejména pak Ma-
jošovi Zvonkovi, za  finanční příspěvek
15 000 Kč pro našeho syna Lukáše Križ-
ka. Peníze budou použity na úhradu lé-
čebné terapie v terapeutickém centru
ComplexTherapy Zlín. Děkují Lea a Ra-
dek Bartošovi.

Srdečně vás zveme na

Rozsvícení 
vánočního stromu

v Nevšové
sobota 26. listopadu 2016 

v 16.00 hodin
vystoupení dětí

prodej adventních věnců, 
vánočních dekorací a dobrot
mikulášská nadílka
tradiční „svařák“
ohňostroj

Tato akce byla finančně podpořena
městem Slavičín.

OCHUTNÁVKA
VÍN

Zveme váss nna VIII. roočník occhutnávvkkky vín,
kkterá se uskkutečční 

v sobotu 19. listopadu 2016 
od 17.00 hodin 

v Sokolovně Slavičín.

Nabíddneme cccca 150 vzzorkků víín a obččeerstvení,
vv nabbídce buuddou i novvá svvatoomartinskká vína.

K pposleechu zahhhraje cimbáloová mmuzika BBojkovjann.
MMísteenky v ppřředprodeeji vv Jannotově vviinotéce 

(Mladootttické nábbřeží 7522, Slaviččíínn)
ceenna místeenkyy je 550 Kč.
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ZŠ Malé Pole pořádá

PUTOVÁNÍ BROUČKŮ 
A BERUŠEK

Lampionový průvod
pátek 4. listopadu 2016,

od 17.00 hodin.

Sraz účastníků je u ZŠ Malé Pole. 
Vítány jsou kostýmy a lampiony! 
Tato akce je podpořena městem Slavičín.

Jednota Orel Slavičín pořádá u příležitosti 
Rozsvícení vánočního stromu ve Slavičíně

Vánoční happening šikovných rukou
prodejní výstavu rukodělných výrobků

v pátek 2. prosince 2016, Orlovna Slavičín, 9.00 – 17.00 hodin

Jednotaa Orel Slavičín 
pořádá 3. ročník akce

Mikulášské 
odpoledne

v neděli 44. prosince 2016
Orlovvna Slavičín

15.00 –– 19.00 hodin
občerstvení, program a Mikuláš 

s doprovvodem zajištěn.
Označenou nnadílku se jménem
vašeho dítětte předáte obsluze 

u vstupu do Orlovny.
Těšímme se na vás.

Adventní zájezd 
Praha a Karlštejn
Sobota 10. prosince 2016

Program:
 první zastávka hrad Karlštejn
prohlídka Prahy s průvodcem
 návštěva vánočních trhů

Cena: 470 Kč

Zájemci se mohou přihlásit
v Městském infocentru Slavičín,

e-mail: kultura1@mesto-slavicin.cz, 
tel.: 737 751 874 

(paní Bc. Marie Studeníková)

Ivo Haraga – Hary Aggency uváddí

Zdeněk Izer 
a autokolektiiv
Pátek 4. listopadu 2016, 19.00 hodin, 
Sokolovna Slavičín
Předprodej vstupeenek: 
Městské infocentrumm Slavičín, 
tel.: 577 342 251, ceena 290 Kč a 240 Kč

Restaurace zámek Slavičín, s. r. o., připravuje

Silvestrovský večer
31. prosince 2016

Hudba: CM Kaňúr a DJ Anthony
Rezervace na tel.: +420 733 107 113

Celá restaurace je nekuřácká

Slavgaast, s. rr. o.
Restaurace ZZáložna váss zzzve na

Huusí hhody
po 7. 11. – ččt 10. 11. 2001116
Telefoon: 5777 342 315

Nově otevřená Restaurace zámek Slavičín, s. r. o., vás srdečně zve na

Svatomartinské hody
Sobota a neděle 12. – 13. listopadu 2016

Rezervace na tel.: +420 733 107 113
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Fotoateliér a Video Hödl
 průkazové foto nna počkání í
 ateliérové foto dětí, rodinnnééé 
 svatebbní footo – viideo
 foto šškolních srazzů na počkkáání 
 převood VHSS na DVVD-CD
 prodeej fotooalb
 fotovideo 
 mnohho dalšších sluužeb

Pondělí –– páteek: 9.000 – 17.000 hhhodin
Adresa: OOD TIS Bojkkovice
Mobil: 6003 889 809
Facebook: Hödl Phootography 
Video Maaker

MO ČSSD Slavičín
děkuje všem za podporu 

kandidátů ČSSD
v krajských volbách. 

Velmi si podpory 
a dosaženého výsledku 

ve Slavičíně vážíme.

MUDDr. Pettr Zemččík oznamuujeee, 
že ve dnech 24. – 255. listopaduu 2016 

neordinnuje.
Zastupuje MUDr. Joolana Malootooová.
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Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení

Novodobá historie vlků v Pivečko-
vě lesoparku začala v roce 1993. S po-
mocí přátel a podporou tehdejšího ve-
dení města jsem na začátku 90. let za-
čal připravovat první sochařské sym-
pozium ve  Slavičíně. Podařilo se mi 
získat ke  spolupráci jednoho z nejvý-
znamnějších českých sochařů profe-
sora Kurta Gebauera. Tehdejší měst-
ské lokality, kam jsme původně chtě-
li sochy umisťovat, jej příliš neoslovily, 
tak jsme hledali jiná místa. V té době 
začali slavičínští ochránci přírody spo-
lupracovat s panem Janem Pivečkou, 
který se právě vrátil z exilu, na projek-
tu záchrany obojživelníků. Slavný švec 
se jim zmínil, že by také rád něco udě-
lal se zchátralým a  zpustlým lesopar-
kem na Lukšíně. Tehdejšího předsedu 
ČSOP Radka Studenku napadlo, že by se 
v něm ty plastiky dobře vyjímaly, a tak 
nás seznámil. Slovo dalo slovo a  po-
malu se začal rodit nový lesopark. Bez 

spolupráce s tehdejším vedením měs-
ta, bez jeho finanční a technické pod-
pory, by sochařská sympozia ani obnova 
lesoparku, jako takového, probíhat ne-
mohla. Zároveň je třeba připomenout 
roli Zdeňka Miklase, dnes bychom řek-
li projektového manažera ČSOP, který 
také dokázal zajistit velké množství fi-
nančních prostředků z různých dotač-
ních programů. Byla to tehdy, svým způ-
sobem, šťastná doba.

Nápad s vlky vzniknul ve zmíněném 
roce 1993, kdy profesor Gebauer zadal 
řešení Pivečkova lesoparku svým stu-
dentům v Ateliéru veškerého sochař-
ství na pražské VŠUP jako téma pro klau-
zurní práce. Vznikla řada návrhů, které 
byly o prázdninách téhož roku prezen-
továny veřejnosti, a obyvatelé města se 
k nim mohli vyjadřovat. Největší popu-
laritu získal projekt Stanislavy Konva-
linkové (VŠUP, Akademie Düsseldorf), 
jenž volně navazoval na Karkulku s vl-

kem, kteří byli v původním lesoparku
vybudovaném rodinou Pivečkových
ve  40. letech minulého století. Brzy
poté se, v rámci prvního Sochařského
sympozia ve Slavičíně, začalo s realizací 
a pokračovalo v dalších ročnících. A jak
známo, nezůstalo jen u vlků. Jelikož le-
sopark byl v té době stále ještě zarost-
lým pustým místem, byli první vlci umís-
těni dočasně v zámeckém parku. Před
zámkem se objevil kondor od německé-
ho sochaře Klause Dobrunze (Akademie
Düsseldorf). S rekonstrukcí vlastní lo-
kality lesoparku se začalo v roce 1997,
a  jakmile to situace dovolila, byli tam
vlci a některé již hotové plastiky pře-
vezeny. Další sochy a objekty pak vzni-
kaly přímo tam.

Tento příspěvek chci však věnovat
hlavně našim vlkům, kteří za dobu své
existence přinesli mnoho radosti hlav-
ně dětem. Pro několik generací byli
součástí dětství. Mají za  sebou dva-
cet let existence a stali se za tu dobu
jakýmsi symbolem lesoparku a ten si
zase vydobyl pevné místo jako význam-
ný bod pro obyvatele, ale také návštěv-
níky města. Je uznávaným turistickým
cílem v našem regionu. Bohužel pro
některé vlky znamenal začátek letoš-

Slavičínská vlčí historieSlavičínská vlčí historie ního června s  velkou pravděpodob-
ností definitivní konec. Neznámí van-
dalové je natolik poškodili, že oprava
nebude možná. Svou roli hraje samo-
zřejmě také věk plastik a stav dřeva,
ale bez přispění jednoho či více hlupá-
ků by ještě nějaký čas mohli sloužit.
Největším a  neopravitelným problé-
mem jsou rozlámané rybinovité dráž-
ky, které sloužily ke spojování jednot-
livých dílů. Ne, že by k poškození vlků
či jiných plastik v lesoparku došlo po-
prvé, ale tentokrát, vzhledem k  po-
psané situaci, se musíme smířit s tím,
že některé vlky od Stáni Konvalinkové
už v Pivečkově lesoparku neuvidíme.
Řádění vandalů neodnesli jen oni, ale
také další plastiky. Velmi zle dopad-
ly například Stromy – houby od Klau-
se Dobrunze a  drobnější škody jsou
i na jiných objektech.

Jaký bude Pivečkův lesopark bez 
těchto vlků? A mohou se někdy vrá-
tit? Odpovědi zatím neznáme. Pokud
se vrátí, budou to už jiní vlci, budou to
jiné sochy od  jiných autorů, ale bylo
by škoda, aby náš lesopark ztratil část
svého genia loci a přišel o svůj kredit.

Za Klub přátel Slavičínska 
Zdeněk Kutra

Upozorňujeme všechny přispěvatele i inzerenty 
Slavičínského zpravodaje, že uzávěrka čísla LEDEN/2017 bude

již 13. prosince 2016. Děkujeme za pochopení.

Žije mezi námiŽije mezi námi
Dne 5 .  ř í jna  2016 proběhlo

v Luhačovicích, v rámci ankety „Senioři
sobě i jiným“ ocenění aktivních členů se-
niorských klubů z celého Zlínského kraje.
Mezi oceněnými byla i  naše občanka
a  vedoucí klubu seniorů v  Divnicích,
paní Mgr. Vlasta Kubrychtová. Pamětní 
list, plaketu a dárkový balíček převzala
od krajské radní, paní Mgr. Taťány Va-
lentové Nersesjan, od  členky komise
a   krajského radního PeadDr.Petra
Navrátila.

Děkujeme paní Mgr.  Vlastě Ku-
brychtové za  aktivní činnost v  klubu
i pro veřejnost. Za obětavost, s  jakou
nezištně věnuje velkou část svého času

pro spokojenost a pobavení jiných, bez
ohledu na své zdraví a osobní starosti.
Srdečně blahopřejeme k zaslouženému
ocenění a přejeme pevné zdraví a hodně
elánu k další spolupráci.

Senioři z Divnic

Stanislava Konvalinková v roce 1995


