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periodický tisk územního samosprávného celku

Konec roku v dohledu …

Město Slavičín vás srdečně zve na

Rozsvícení
vánočního
stromu
V PÁTEK 2. PROSINCE 2016
NA HORNÍM NÁMĚSTÍ VE SLAVIČÍNĚ
PROGRAM:

9.30 – 14.00 hodin:
 Vánoční písně a koledy MŠ Malé Pole a MŠ Vlára
 Vánoční zpívání ZŠ Malé Pole
Pásmo vánočních písní Pěvecký sbor GJP, Žákovský sbor ZŠ Vlára
 Vánoce s DDM děti z DDM Slavičín
Roztleskávačky družina ZŠ Vlára
14.00 hodin:
Vánoce, Vánoce přicházejí děti z Dětského domova Bojkovice
15.00 hodin:
Pásli ovce Valaši
CM Slavičan zahraje pod vánočním stromem
15.30 hodin: Koncert kapely DOCUKU
 17.00 hodin: Proslov starosty města
Ohlédnutí Ing. Jaroslava Končického za uplynulým rokem
 17.05 hodin: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj
Po celý den:
 vánoční jarmark
 pestrá nabídka občerstvení
doprovodný program pro děti
zabijačkové speciality na zámeckém nádvoří

Upozorňujeme všechny přispěvatele i inzerenty Slavičínského zpravodaje,
že uzávěrka čísla LEDEN/2017 bude 13. prosince 2016. Po tomto datu už nebude
možné příspěvky zařadit do lednového čísla. Děkujeme za pochopení.

… jaký rok byl, záleží na úhlu
pohledu. Co je dobré pro mě, nemusí
být dobré pro souseda. S čím je spokojen
jeden, to druhého rozpaluje do běla.
Co se jednomu líbí, tak to druhému ani
náhodou. Stejně tak je tomu i s pomalu
končícím rokem 2016 a všemi jeho dny
a událostmi. Lhostejno zda hodnotíme
výkony našich sportovců, prezidentský
souboj Trump – Clintonová nebo počasí.
Sport někoho nemusí zajímat, Amerika
také ne a přece i v dešti může být krásně.
Každý z nás má své potřeby či zájmy,
každý má právo na svůj úhel pohledu.
Nezapomeňme na to, až budeme ten
letošní rok hodnotit.
Důležité je, vyzdvihnout pozitivní
věci a události. Uvědomit si, co jsme
zvládli, pochopili a překonali. Určitě
najdeme i nějaké chyby, z těch je
důležité se poučit a jít dál. Je dobře,

že máme přátele a známé, se kterými
můžeme sdílet své radosti, ale také
starosti. Mnohdy se tak může posunout
i náš úhel pohledu.
Nastává adventní čas, čas příprav
na Vánoce. Také letos budou ve městě
a jeho částech probíhat tradiční
rozsvěcování vánočních stromů. Pojďme
se zúčastnit, podívat se na program,
popovídat se sousedy a známými, dát
si něco dobrého na zub a vánočně se
naladit. Protože Vánoce jsou opravdu
za dveřmi.
Chci Vám všem, vážení spoluobčané,
popřát klidné prožití adventu, krásný
vánoční čas a jako hodnocení žádné
pytle uhlí, ale krásné dárky. Krásu dárku
si ale musí každý zhodnotit sám – záleží
přeci na úhlu pohledu.
Krásné Vánoce Vám všem.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Talk show Zuzany Bubílkové
a Itala Andrea Andrei
Vystoupí první dáma české politické satiry, herečka, televizní novinářka, publicistka a moderátorka
Zuzana Bubílková a jejím hudebním
hostem bude italský zpěvák a producent Andrea Andrei.
V interaktivní talkshow Zuzana
Bubílková vypráví o svých veselých
osobních zkušenostech s politiky,
z natáčení televizních pořadů, doplněné o možnosti přímých otázek ze

sálu. Ukáže pletení šálů na prstech
a řemeslo šitý šperk. Příjemné a veselé povídání doplní italský zpěvák Andrea Andrei. V jeho podání zazní řada
známých tanečních hitů i autorské
skladby.
Zveme vás na představení plné humoru a krásné italské hudby, které se
uskuteční v neděli 4. prosince 2016
od 15.00 hodin v Sokolovně Slavičín.
Vstup je zdarma.

Cena za svoz
Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1
a likvidaci odpadů Město Slavičín nabízí do proná- čín nebo webových stránkách měsjmu byt č. 22 v 2. nadzemním podla- ta Slavičín a společnosti BTH Slaviv roce 2017
ží domu čp. 389 na ulici K. Vystrčila, čín – www.bth-slavicin.cz
Rada města Slavičín na své schůzi
dne 22. listopadu 2016 stanovila ceny
za svoz a likvidaci odpadů ve Slavičíně
pro rok 2017:
nádoba

četnost svozu Kč

popelnice 110 l

1x za měsíc

popelnice 110 l

1x za 14 dnů

1 140,–

popelnice 110 l

1x za 7 dnů

2 330,–

popelnice 240 l

1x za 14 dnů

2 100,–

popelnice 240 l

1x za 7 dnů

4 200,–

720,–

kontejner 1 100 l 1x za 14 dnů

10 930,–

kontejner 1 100 l 1x za 7 dnů

19 530,–

pytel na směsný komunální odpad

90,–

Informace pro domácnosti, které
využívají jako jediný způsob likvidace černé pytle:
Domácnosti, ve kterých žijí pouze
osoby, pro které je starobní nebo invalidní důchod jediným zdrojem příjmů,
mohou jako jediný způsob likvidace využívat výhradně černé pytle, v tomto případě je stanoven minimální odběr 2 ks
černých pytlů na osobu a kalendářní rok.
Známky na popelnice, případně černé pytle na směsný odpad na rok 2017
si občané mohou zakoupit na Městském
úřadě Slavičín, odboru životního prostředí a správy majetku v prvním poschodí, dveře č. 206, a to od 19. prosince 2016 do 28. února 2017.
V případě bezhotovostní platby
převodem z účtu je nutno předem požádat o sdělení identifikačních údajů k platbě. Tyto údaje poskytne odbor ŽPSM na tel. č. 577 004 832 nebo
na e-mailové adrese podatelna@
mesto-slavicin.cz. Po takovém způsobu úhrady je však nutné si evidenční známku na popelnici nebo pytle vyzvednout osobně.
Odbor životního prostředí a správy
majetku, Městský úřad Slavičín

Svoz tříděného
odpadu
papír (modré pytle) a nápojové

kartóny (oranžové pytle) 5. 12.
plasty (žluté pytle) 14. 12.
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v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje,
kuchyně, předsíně, koupelny, WC
a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu
včetně sklepní kóje je 33,37 m 2
 výše měsíčního nájemného činí
1 605 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné vždy od
1. dubna každého roku maximálně
o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení, voda, odpad)
Podrobnější informace týkající
se doby uzavření nájemní smlouvy,
obsahu žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední desce města Slavi-

Žádosti budou přijímány
do 14. prosince 2016 osobně nebo
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol.
s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21
Slavičín

BTH Slavičín
V době vánočních svátků je provozní
doba upravena následovně:
Pondělí 26. 12. 2016 státní svátek
(zavřeno)
Úterý
27. 12. 2016: 7.00 – 11.00 h
Středa
28. 12. 2016: 7.00 – 11.00 h
Čtvrtek 29. 12. 2016: 7.00 – 11.00 h
Pátek
30. 12. 2016: 7.00 – 11.00 h
V případě poruchy je možno volat
na mobilní čísla:
provozní technik bytů 604 715 537
provozní technik kotelen 603 210 404

Zprávy z domečku pro děti
Tak máme v rukou opět prosincové
číslo zpravodaje, což je poslední číslo
tohoto kalendářního roku.
Voní nám Mikulášem, Vánocemi
a také už se těšíme na trochu volna pro
nás a naše nejbližší. S jiskřičkou naděje
očekáváme nový rok, že nám snad přinese to, co nejvíce potřebujeme: zdraví, lásku, aby se nám dařilo…
Snad se, při ohlédnutí zpět, na období tohoto kalendářního roku, nemusíme stydět. Snažili jsme se svým
klientům nabídnout maximum a snad
se nám to i podařilo. Za tímto faktem
nestojí pouze práce čtyř interních pracovnic DDM, ale také práce více než
dvou desítek externích pracovníků – vedoucích zájmových kroužků, táborů,
kurzů, dobrovolníků, rodičů, spolupráce s dalšími organizacemi, školami a samozřejmě spolupráce se zřizovatelem.
V této souvislosti je na místě vzpomenout práci paní Jarmily Jordánové,
která u nás působila jako hospodářka
zařízení a v letošním roce odešla do důchodu. Patří jí velký dík za její práci pro
dům, a hlavně pro děti. Paní Jordánová s jejím malým pracovním úvazkem
brala práci jako poslání a mnohokrát
vypomohla i nad rámec svého úvazku.
Přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Velké poděkování patří i kolegyním Adéle Ritterové, Marii Jirákové
a nyní i nové hospodářce Jarmile Ši-

moníkové. Provoz zařízení je v podstatě
od rána do večera. V období krátkodobých i dlouhodobých prázdnin a samozřejmě i o dalších víkendových dnech.
Za touto prací vidím, že jsme super tým.
A co se dělo v domečku v poslední době?
25. 10. 2016 – Dýňohraní a dýňová strašidýlka – akce pro rodiče a děti,
která byla finančně podpořena z dotace města Slavičín
26. 10. 2016 – Podzimní prázdniny s DDM
4. 11. 2016 – Keramická dílnička se
ZŠ Šanov – v rámci výukových programů
7. 11. 2016 – Keramická dílnička
se ZŠ Rokytnice – v rámci výukových
programů
13. 11. 2016 – Turnaj ve Stolním tenise v Brumově-Bylnici – reprezentace dětí ZK
13. 11. 2016 – Šachový turnaj v DDM
Slavičín
15. 11. 2016 – Keramická dílnička
pro MŠ Malé Pole – v rámci výukových
programů

BTH Slavičín, spol. s r. o., přeje všem
vlastníkům a nájemníkům spravovaných objektů, jakož i obchodním
partnerům, příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
štěstí, zdraví, spokojených a úspěšných dnů.
Ing. Oldřich Kozáček,
jednatel BTH Slavičín, spol. s r.o.

 18. 11. 2016 – Předvánoční worksho-

py – akce pro děti, která byla finančně
podpořena městem Slavičín
 22. 11. 2016 – Keramická dílnička pro MŠ
26. 11. 2016 – Závodí celá rodina –
akce pro rodiče a děti, která byla finančně podpořena z dotace města Slavičín
 29. 11. 2016 – Keramická dílnička
pro MŠ Malé Pole – v rámci výukových
programů.
Poslední kalendářní měsíc našim
klientům nabízí:
2. 12. 2016 – naše děti vystoupí se
svým programem u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu
16. 12. 2016 – Baví se celá rodina –
akce pro rodiče a děti, která je finančně podpořena z dotace města Slavičín.
Na řadu přicházejí vánoční svátky
a prázdniny. Přeji všem klientům našeho zařízení, interním i externím pracovníkům, ale i všem obyvatelům našeho města, krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a jen to nejlepší
do roku 2017.
Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

Vzdělávací středisko
Nadace Jana Pivečky srdečně děkuje městu
Slavičín a všem svým dárcům, partnerům, příznivcům
a dobrovolníkům za podporu a spolupráci v roce 2016.
Děkujeme také všem, kteří v roce 2016 finančně,
materiálně nebo organizačně podpořili činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KamPak?. Všech
forem spolupráce si velmi ceníme a vážíme.
Přejeme všem našim partnerům a spolupracovníkům
i všem čtenářům Slavičínského zpravodaje hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a osobní pohody v roce 2017.
Provozní doba vzděláávacího střediskka:
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 možžné využívat 12 PC
a Internet zdarma. Denní limit na návštěvníka je 1 hodina. Za poplatek je
možnost tisku, kopírování a ukládání dokumentů na média, vaazbu do kroužkovvé
vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jinýcch
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností om
mezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
Práce na PC pro pokročilé
20 hodin (700 Kč)
Internet a komunnikace přes inteernet – 12 hodin (400 Kč)
Podvojné účetnictví pro začátečnníky – 30 hodin (1 000 Kč)

Základy daaňové evidence
30 hodin (1 000 Kč)
 Ruský jazykk pro začátečníky – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyyk pro pokročilé – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz prvnní pomoci – cena podle
počtu osob
Nutný poo čet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků. Hlaste
se na telefonnním čísle 571 110 425,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivvečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace vám poskytne lektorka, paní Evva Bartošová, na tel. čísle 777 913 7882.
Každé úteerý v 16.00 hodin v budově městss ké knihovny – první
podlaží.
Plán aktivvit na prosinec: skládání
ubrousků

Benefiční večer

mem provázeela Jitka Randárová, která
svým příjemnným a kultivovaným projevem přispěla k výborné atmosféře,
stejně jako Cim
mbálová muzika Slavičan,
jejíž vystoupeení provázelo neformální
část večera a mělo u našich mimoslavičínských hosttů velký ohlas. Ještě jednou děkujemee všem přátelům ze Slavičína a okolí zaa pomoc a spolupráci nejenom při příípravě tohoto večera ale
za celých dvaccet let existence nadace.
Bez pomoci přátel a dobrovolníků se
totiž neobejdde téměř žádný náš projekt. A že váss za tu dobu bylo! Moc si
toho vážíme a zároveň prosíme – zachovejte nám
m svou přízeň i v dalších
letech.
Pracovnice NJP

Nadace Jana Piveččky oslavila 20. výročí svého založení 5. listopadu 2016 Benefičním večerem v hotelu Baltaci Atrrium ve Zlíně. V první čáásti večera vystoupilo vynikající komornní těleso ve složení Ivana Švestková – harfa, Ivana Víškoová – housle & přátelé Jiří Víšek, Miroslaav
Kovář, Michal Hreňo a Marek Švestkka,
jejichž nádherný konccert umocnil slavnostní ráz večera. V druhé části zazněly vzpomínky přátel, kteří stáli u zroddu
nadace a partnerů naadačních projekttů
na zajímavé okamžikyy a mezníky uplynulých dvaceti let. Jee nám velkou cttí,
že jsme mohli na tomto večeru přivítaat
také dceru pana Piveččky Petru Blumenberg, která předala Pamětní listy bývalým členům správní raady, spolupracovníkům a partnerům projektů. Tradičnně
byly předány také výrooční ceny pro pracovníky nízkoprahovýcch zařízení pro děěti
a mládež, kteří pracujíí v přímé péči „Pracovník NZDM roku 20016“ a pro příznivce a podporovatele nízzkoprahových klubů „Kamarád nízkopraahu 2016“. Progra-

Božena Filáková a Petra Blumenberg

ZŠ Malé Pole
Svatomartinské hodování
Každý ví, že 11. listopadu má svátek
sv. Martin a pořádají se hody. Byla to
skvělá příležitost, seznámit I. B třídu
s dětmi ze Základní školy Slavičín –
Hrádek na Vlárské dráze. Společně
jsme se domluvili, že si upečeme pizzu.
Brzy ráno jsme zamísili těsto a v devět
hodin nám už klepali na dveře dva bílí
koníci. Jeden byl pro I. B třídu a druhý
pro naše kamarády. Společně jsme si
vyprávěli legendu, vysvětlili jsme si
symboliku bílého koně, zazpívali pár
písniček a pustili se do práce. Každý si
mohl svoje těsto ozdobit tím, co má rád.
Největším zážitkem bylo vyzkoušet si
mlýnek na mletí sýru. Nakonec posypat
kořením a šup s tím do trouby. Jako velké
překvapení pro děti jsme vařili „Elixír
moudrosti“, aby nám učení šlo jako
na drátkách. Hry nám pomohly vydržet

čekání na výsledky našeho snažení.
Každý z nás si potom domů odnesl svoji
pizzu a mohl se tak pochlubit doma. Teď
už nám chybí jen první setkání s tetami
z Diaklubu a budeme znát všechny naše
nové kamarády a kamarádky. Prožitý
den nás moc bavil.
Mgr. Šárka Končická

Halloweenská párty
V rej čarodějnic, duchů, upírů a jiných příšerek se proměnil poslední říjnový den sál Sokolovny. Již tradičně zde
pořádala ZŠ Malé Pole Halloweenskou
párty. Tento anglosaský svátek si získává v našich zemích stále větší popularitu, o čemž svědčí i stoupající návštěvnost. Možná se tak letos stalo i proto,
že jsme párty pořádali právě 31. října.
Podle legendy se prý duše zemřelých
vracejí v tuto noc domů, vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim posvítili na cestu do říše mrtvých. Svítidla z vydlaba-

ných dýní jsme sice tentokrát na pódiu
neměli, ale děti vyrobily řadu luceren,
duchů, upírů a jiných strašidel, s nimiž
se nám podařilo sál pěkně vyzdobit.
A když do prostoru Sokolovny zazněly
první takty písní DJ Járy Macejka, mohl
strašidelný rej začít. Děti se opravdu vyřádily. Soutěžily v týmech nebo v jednotlivcích, navzájem se povzbuzovaly a snažily co nejlépe splnit soutěžní úkol. Nejen na ně, ale i na nejpěknější strašidelné kostýmy pak čekala odměna. Soutěže
byly prokládány tancem a v závěru nechyběla ani populární stezka odvahy.
Děti odcházely domů spokojené a nadšené. Už se určitě těší na příští ročník.
Srdečně zveme nejen je, ale i všechny
ostatní ze Slavičína a okolí. Vždyť bát
se jen tak trochu je zábavné! Děkujeme
městu Slavičín a firmě RTOX za finanční dary a studentům Gymnázia Jana Pivečky za pomoc při organizaci soutěží.
Mgr. Hana Nepovímová

Ohlédnutí za Putováním broučků a berušek
Děkujeme všem broučkům, beruškám, jejich rodičům a prarodičům, kteří přišli dne 4. listopadu 2016 posvítit lidem na cestu. Z vašich lampiónů
a lucerniček byl opravdu krásný světelný průvod.
Dále děkujeme všem, kteří nám
s akcí pomohli: městu Slavičín za finanční podporu, Městské policii Slavičín a Policii ČR za dohled nad bezpeč-

ným přechodem hlavní silnice a pracovníkům pekárny ORA za výborné koláčky.
Těšíme se na vás za rok na již 10. ročníku Putování broučků a berušek.
Ladislava Knoppová
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Základní škola Slavičín-Vlára
Beseda s držitelem Řádu bílého lva
Seznámit žáky s naší novodobou historií se snažíme mimo jiné i besedami
s pamětníky. Letos přijal naše pozvání
vzácný host – pan plukovník Alois Dubec,
držitel Řádu bílého lva. Žákům povyprávěl o svých životních osudech – o dětství
v nedaleké Vlachově Lhotě, o tom, jak
za druhé světové války zběhl od vládního vojska a dostal se do Velké Británie
k letectvu, o poválečné realitě života
příslušníků západního odboje i o životě
v emigraci ve Švýcarsku. Jeho životní příběh poslouchali žáci s velkým zaujetím.

Tato beseda se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví, do kterého je naše škola zapojena již desátým
rokem. V průběhu těchto let jsme přivítali zajímavé hosty a společně s žáky
připravili několik vzpomínkových programů. Po celou dobu nám aktivně pomáhali manželé Danuše a Ladislav Slámečkovi, kterým mnohokrát děkujeme.
Mgr. Gabriela Šuráňová
Canisterapie ve škole
Canisterapie je jednou z mnoha forem zooterapie, kdy se využívá pozitivního vztahu mezi člověkem a psem.
O tom, že pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu, se na čtyřech setkáních v listopadu přesvědčily
děti 1. a 2. tříd. Při nich paní Kuncová
z Lipové dětem představila asistenčního psa – fenku Daru. Dara předvedla,
jak umí být poslušná a reagovat na povely. Děti vedle fenky polehávaly a příjemně je hřálo teplo jejího těla, nosila
jim předměty, svlékala oblečení a hrála s nimi hry. Přestože zpočátku některé z nich říkaly, že se psů bojí, na konci
terapie už nebylo žádné, které by mělo
strach. Děkujeme paní Kuncové a psí kamarádce Daře za velmi příjemné a užitečně strávené chvíle.
Mgr. Hana Strnadová
Školní projekt Den stromů
Dne 20. října proběhl na I. stupni
školy tradiční školní projekt ke Světovému dni stromů. Žáci si napříč různými předměty tento den připomněli. Za-
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mýšleli se nad otázkami důležitého významu stromů pro člověka i pro životní
prostředí a vytvářeli výrobky z přírodních materiálů.
Při besedě s žáky 5. tříd pan Josef
Ščuglík poutavě vyprávěl mimo jiné
o výsadbě stromů, o tom, kolik dá lidem
práce, než vyroste les, jak dlouho musí
stromy růst, než mohou lidé dřevo vytěžit pro svoji potřebu. S lepším hostem
jsme Den stromů ani oslavit nemohli.
PaedDr. Bronislava Králíková
Ekoprojekt 72 hodin
V duchu letošního hesla „Pomáhám,
protože chci“ se naši žáci čtvrťáci zúčastnili celorepublikového projektu 72
hodin. Jeho pořadatel, Česká rada dětí
a mládeže, si vzal za cíl přimět co nejvíce dobrovolníků změnit ve svém okolí
to, co se jim nelíbí.
Děti aktivně hrabaly listí, sbíraly vše,
co kazilo dojem při pohledu na přírodu v okolí školy, a při tom měly dobrý
pocit, že za svou prací viděly výsledek.
A ten stál za to! O sedm pytlů shrabaného listí a dalších odpadků bude teď
příroda mnohem krásnější.
Mgr. Věra Dorúšková
Obří úspěch v Logické olympiádě
Do celostátní soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, se naše
škola zapojuje již třetím rokem. Letos
se registrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé ČR, z nich
50 nejlepších postupuje do krajského
semifinále.
Ve Zlínském kraji se zapojilo celkem
723 žáků 2. – 5. ročníku. Mezi nimi se
podařilo získat 30. místo žákyni 5. třídy Vanese Salvetové.
Naši žáci II. stupně se dokázali prosadit ve velké konkurenci na úžasných
předních místech. Vítězslav Štefaník
(9.A) obsadil 2. místo z 1446 přihlášených, Vendula Rosenbergová (9.A)
4. místo a Eliška Rosenbergová (6.A)
7. místo.
Krajské semifinále proběhlo v pátek
4. listopadu 2016 ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. I když se našim soutěžícím nepodařilo postoupit do celostátního kola, moc jim děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Majeriková
Oslava svátku svatého Martina
V čele svatý Martin na svém koni,
za ním mnoho dětí s lampionky či lucerničkami, hodně rodičů i dalších hos-

tů – tak vypadal letošní Svatomartinský průvod. Sdružení rodičů při ZŠ Slavičín-Vlára a paní vychovatelky školní
družiny jej ve Slavičíně uspořádaly již
potřetí. Za svitu loučí a lampionů prošel
průvod v podvečer 11. listopadu 2016
ulicemi města až k místu společné oslavy na školní zahradě. Všechny účastníky
přivítala příjemná hudba, drobné upomínkové dárky i sladké perníky. Kouzlo
světelných efektů a samozřejmě vůně
opečených špekáčků a svatomartinského vína, to vše po celý večer umocňovalo pravou sváteční pohodu. Letošní svatomartinský průvod se skvěle vydařil.
Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří se ochotně podíleli na organizaci programu.
Tato akce byla finančně podpořena
městem Slavičín.
Soňa Lysá
Zlínský vorvaň – získali jsme bronz!
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se žáci
ZŠ Slavičín-Vlára zúčastnili již 17. ročníku mezinárodní soutěže Zlínský vorvaň, která se konala tradičně v hale Euronics ve Zlíně. Za náš Profi-tým závodili tito žáci:
kapitánka – Liduška Vaculová, dále
Michal Šoman, Radim Hamalčík, David
Hamalčík, Adéla Vrbová a David Bařinka.

Soutěže se celkem zúčastnilo 27 družstev ze Zlínského kraje a Slovenské republiky. Naše škola vybojovala krásné 3. místo.
Velký dík patří i našim povzbuzujícím fanouškům a mažoretkám za jejich dynamickou taneční sestavu, kterou zpestřily průběh sportovního klání.
Profi-týmu moc gratulujeme a už
teď se těšíme na další ročník Zlínského
vorvaně. Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín.
Mgr. Lenka Tomečková,
Bc. Alena Kantnerová

POZVÁNKA
Základní škola Slavičín-Vlára
zve rodiče žáků, rodiče budoucích
prvňáčků i další zájemce
ve středu 7. prosince 2016
od 12.00 do 17.00 hodin na

Den otevřených
ý dveří
I. a II. stupně.
I stupeň: K Hájenkám 354,
tel.: 577 341 779,
II. stupeň: Školní 403,
tel.: 577 341 304.
Návštěva je možná i v jiném termínu
po telefonické domluvě.
Těšíme se na Vás.

Základní škola Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze
Jménem školy bych chtěl poděkovat Osadnímu výboru v Hrádku za nákup
dýní pro naše žáky, které se staly předmětem nádherných dekorací okolí školy
a obecního domu v Hrádku. Děkujeme. Za Základní školu Slavičín – Hrádek
na Vlárské dráze
Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Nabízené studijní obory
pro školní rok 2017/2018:
Matuuritní oboory:
Gymnnázium ossmiletý obor
Gymnnázium čttyřleetý obor
Inforrmační tecchnoologie
Mechhanik seřizzovaač-m
mechatroonik
Učebbní oboryy :
Obrááběč kovů,, stroojní mechannikk, automeechanikk, instalattér, elektrikář, kuuchař-číšníík
Násttavba dennní i dállkové maturitní:
Podnnikání – prro vyyučeené uchaazeče

Celostátní úspěch Patrika Štefaníka
v oboru Mechatronik
Patrik Štefaník, žák 4. ročníku v oboru Mechatronik, byl slavnostně oceněn
dne 9. listopadu 2016 ministrem průmyslu a obchodu v Praze Ing. Janem
Mládkem, CSc., za 2. místo v celostátní
soutěži v programování CNC strojů FANUC. Tento úspěch dosáhl na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
kde se celostátní soutěž pořádaná Svazem strojírenské technologie uskutečnila. Děkujeme Patrikovi za vzornou reprezentaci školy Zlínského kraje a blahopřejeme k tomuto významnému celostátnímu úspěchu také učitelům strojírenských předmětů SOŠ, kteří se na jeho
úspěchu podíleli, neboť škola obhájila
loňské 2. místo a v letech 2012 – 2014
vždy získala místo první.

Jsme fakultní škola
Slavnostní jmenování šesti středních škol zřizovaných Zlínským krajem
tzv. fakultními školami Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše
Bati bylo mimo jiné součástí slavnostního shromáždění, které se při příležitosti 10. výročí založení této fakulty usku-

tečnilo ve Zlíně. Díky tomu tak bude
moci naše škola s fakultou dále rozvíjet započatou spolupráci v oblasti stáží studentů i učitelů, společných projektů, volnočasových aktivit – kroužků.
Florbalový turnaj s finanční
podporou města Slavičína
Dne 7. listopadu 2016 proběhl již
tradiční mezinárodní turnaj ve florbale za účasti čtyř družstev: GJP Slavičín,
SOŠ Slavičín, SOŠ Dubnica nad Váhom
a Gymnázium Dubnica nad Váhom. Turnaj se hrál systémem každý s každým
2x 15 minut. Zápasy byly velmi vyrovnané a každý z týmů dosáhl bodové-

ho zisku. Vítězem se stalo Gymnázium
Jana Pivečky, kdy v závěrečném zápase porazilo dosud neporažené favority ze SOŠ Dubnica nad Váhom. Na druhém místě se proto umístila SOŠ Dubnica nad Váhom, třetí Gymnázium Dubnica nad Váhom a na čtvrtém místě naše
SOŠ ze Slavičína. Turnaj proběhl v přátelském duchu a už se těšíme na další
ročník. Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín.
Přírodovědný klokan – vítězství
v okresním kole
Poděkování patří Michalu Holkovi
z kvinty a Matěji Kubišovi z G-2 za absolutní vítězství v okresním kole Přírodovědného klokana v kategorii JUNIOR.
Gratulace patří také Dominiku Avramovi z G-2, který obsadil krásné 3. místo
ve stejné kategorii. Naši studenti se prosadili v konkurenci 594 studentů okresu Zlín. V kategorii KADET v konkurenci 948 studentů dosáhl velkého úspěchu také Vladimír Hubík z kvarty, který
se umístil na 4. místě.
Studijní obory není potřeba hledat
v jiných městech
Milí čtenáři, v následujících zpravodajích si dovolujeme představit postupně všechny naše nabízené obory.
Téměř všechny obory jsou stipendijně
podpořeny regionálními firmami nebo
přímo Zlínským krajem. V případě zá-

jmu a snahy absolventů je jejich perspektiva uplatnění na trhu práce jistá. Děkujeme tímto strategickým partnerským firmám za zajištění stipendijního odborného výcviku: NTS Prometal, TVD Rokytnice, PGI Moravia, CEBES, TRYON, Polfin, ZEKA, KOWAG.
Automechanik – opravář a řidič motorových vozidel
Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje přípravu pro provádění oprav osobních a nákladních automobilů – hnacích
agregátů, převodových ústrojí, brzd
a dalších automobilových mechanismů. Po teoretické i praktické stránce

si rozvíjí znalosti z oblasti elektrotechniky, autotroniky a technické diagnostiky. Žáci mohou získat zcela zdarma
oprávnění B i C. Za zvýhodněné ceny
je možno získat svářečský průkaz pro
svařování plamenem nebo elektrickým obloukem.
Elektrikář
Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje univerzální přípravu na údržbu
a opravy strojů, elektro zařízení budov.
Žáci se učí orientovat v základní technické dokumentaci. Znají základní technické materiály, jejich vlastnosti a ovládají jejich využití v praxi. Znají vlastnosti
základních elektrotechnických rozvodů
a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Absolventi po vykonání závěrečné zkoušky mají možnost vykonat
zkoušku podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
§5. Za výhodnou cenu lze získat svářečský průkaz pro svařování plynem nebo
elektrickým obloukem.
Instalatér
Obor je zařazen do programu Zlínského kraje Podpora řemesel v odborném školství a žáci tak mají možnost získat stipendium. Tříletý učební obor zahrnuje přípravu pro montáž vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, prová-

dění zkoušek a uvádění do provozu. Žáci
získají osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice (paragraf 4). Škola zajistí
zcela zdarma výuku odborné připravenosti ke složení zkoušky svařování plamenem, pájení mědi, svařování plastů.
Obráběč kovů
Obor je zařazen do programu Zlínského kraje Podpora řemesel v odborném školství a žáci tak mají možnost získat stipendium. Jedná se o učební obor
určený pro chlapce i děvčata. Obsahem
odborné přípravy v tomto učebním oboru je učivo, jehož osvojení dává předpoklady pro samostatnou práci na soustruhu, frézce, brusce, vrtačkách, vyvrtávačkách, při obsluze CNC strojů. Absolvent získává základy ručního obrábění kovů. Žáci se naučí seřizovat obráběcí stroje, na kterých pracují a také brousit nástroje. Univerzální obráběč kovů
je po vyučení schopný zapojit se do výrobního procesu jak ve velkých podnicích, tak i v kusové výrobě.
Kuchař-číšník
Obor středního vzdělávání s výučním listem po dobu tří let studia zahrnuje profesní přípravu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem celé
oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro realizaci obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Cílem vzdělávání je poskytnout žákům takové teoretické a praktické vědomosti, aby byli schopni v praxi samostatně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví – přípravu běžného sortimentu jídel teplé i studené kuchyně, estetickou
úpravu jídel a nápojů, zásady správné
a zdravé výživy, základy společenského jednání a vystupování na veřejnosti,
obsluhovat hosty v restauracích. Praktická výuka probíhá ve smluvních pracovištích regionu (respektujeme i místo bydliště žáka).
Den zdraví
V rámci rozšíření znalostí
v oboru a na počest Světového
dne zdraví proběhl na SOŠ Slavičín

Den zdraví zaměřený na v ýživu.
Žákyně 3. ročníku oboru kuchař-číšník připravovaly ve cvičné kuchyni školy menu, které by bylo možné
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využít v plném rozsahu, tedy jako
svačina, večeře, součást oběda i snídaně. Při vlastní přípravě byly trošku
pochyby o kvalitě jídla, díky používaným, někdy neobvyklým surovinám.
Ve finále vše dopadlo dobře, menu
se povedlo, i když konzumace pozvaných hostů byla nejprve velmi opatrná, v závěru si všichni pochvalovali.
Menu: Salát s mrkví a černou
ředkví, Celerov ý salát, Zelenino v ý s al á t , P o m a z á n k a t va ro h ová

s křenem, Pomazánka z čer ve né čočky, Pomazánka z cizrny, Cookies s medem, Müsli s ovocem.
Díky finanční podpoře města Slavičína bylo možné tuto akci realizovat
a ukázat žákům jiné formy stravování.
Poděkování lékárně BTC Trade
Děkujeme lékárně BTC za sponzorský příspěvek vybavení všech školních lékárniček v hodnotě několika tisíců korun.

Poradenské centrum R-Ego
Realizujeme:
 nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež pro cílovou skupinu 7 – 15
let (NZDM)
specifické programy primární prevence
Jsme:
 Držitelem „Certifikátu odborné
způsobilosti na programy specifické
primární prevence poskytované v rámci školní docházky“.
 Registrovanou sociální službou
na provoz nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež.
Držitelem „Pověření pro výkon sociálně-právní ochrany“.
… co bylo… co je… co bude…
Se zahájením nového školního roku
jsme zahájili další kolo víceletých programů specifické primární prevence
na základních školách. Programy jsou
v plném proudu a jejich cílem je dlouhodobá práce s třídním kolektivem zaměřená na prevenci rizikových projevů chování. Pravidelná setkání s každým třídním kolektivem jsou 2x ročně, celkem 4 hodiny. Forma je závislá
na ročníku – interaktivní beseda, zážitkové techniky, modelové situace, diskuse, příběhy, práce ve skupinách, hra.
Za tuto krátkou tříměsíční dobu
jsme zrealizovali programy na ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole, Gymnáziu Jana Pivečky, ZŠ Nedašov, ZŠ Brumov, ZŠ Lačnov,
ZŠ Vlachovice, ZŠ Slopné, ZŠ Sehradice, ZŠ Střelná, ZŠ Šanov, ZŠ Študlov,
ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří a ZŠ + PŠ Vizovice. Celkem můžeme
hovořit o 94 programech pro více než
700 účastníků.
Činnost v nízkoprahovém klubu
je pro uživatele k dispozici od úterý
do pátku v rámci provozní doby. Mimo
základní činnosti poskytované služby
nově odstartovala celoroční klubová
hra pod názvem „Otazníky života dětí
a mládeže.“ Jednotlivá témata odpo-
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ledních aktivit jsou rozdělena do devíti hlavních tematických okruhů – každý měsíc jiné téma (např. noví vrstevníci – nové začátky, moje zdraví, kriminalita – delikvence – vandalismus, zdravé
vztahy kolem mně, tolerance k druhým
aj.). Konkrétní aktivity se vztahují na rizikové problémy vyskytující se v těsné
blízkosti dětí a dospívajících, se kterými se mohou setkat. Hra je pojata formou soutěže, takže výsledkem je nejen informace, poučení, zábava, prevence, ale také závěrečné vyhodnocení.
V říjnu proběhlo další vzdělávání
pěstounských rodin na téma Psychohygiena a duševní zdraví.
Předvánoční bazárek 2. prosince
2016 od 9.00 do17.00 hodin.
Podvečer při svíčkách 9. prosince
2016 od 15.30 do 20.30 hodin.
Hodnocení kvality služby – průběh
měsíce prosince
Podrobné informace k jednotlivým
aktivitám jsou vždy na webových
stránkách, případně se dostanou k uživatelům zařízení v době, kdy jsou aktuální.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit
poděkování za podporu našeho zařízení v měsíci listopadu paní Miroslavě
Vaclové, jednatelce fy Papírnictví – Kancelářské potřeby Vaclovi Profi Paper,
s. r. o., ve Slavičíně a panu Vladimíru
Koudelovi z TOP Drogerie ve Slavičíně.
Přejeme všem čtenářům pěkný poslední měsíc v roce, pohodu, spokojenost a klidný předvánoční čas.
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková,
vedoucí zařízení
Činnost R-Ego, z. s., dlouhodobě
podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, město Slavičín.
Kontakt: R-Ego, z. s.,nám. Mezi Šenky 19,763 21 Slavičín, tel: 577 341 446,
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz, mob.:
732 713 014, web: www.r-ego.cz

Rodinné a mateřské centrum
P
Program
na prosinec 2016
Čt 1. 12. 10.00 Adventní zdobení perníčků (nutné nahlásit předem
v MC) 13.00 Volná herna, 15.00 Canisterapie pro děti
Pá 2. 12. 10.00 Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
Po 5. 12. 10.00 Mikulášská nadílka
(nutné nahlásit předem v MC)
Út 6. 12. 10.00 Čtenářem od batolete 13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 roky
St 7. 12. 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 8. 12. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Canisterapie pro děti
 Pá 9. 12. 10.00 Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
Po 12. 12. 10.00 Hudební Miniškolička

Út 13. 12. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 2 – 3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro děti 2 – 3 roky

St 14. 12. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro děti 1 – 2 roky
 Čt 15. 12. 10.00 Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 - Canisterapie pro děti
Pá 16. 12. 10.00 Tvořílek pro děti

2 – 3 roky
 Po 19. 12. 10.00 Tvořílek pro děti

Út 20. 12. 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 21. 12. 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 22. 12. 10.00 Vánoční posezení, 13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 roky
 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 Vánoční prázdniny
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
přeje MC Slavičín
Děkujeme městu Slavičín za finanční
podporu projektu Programy pro rodiče
s malými dětmi

Děkujeme panu J. Koudelovi za bezplatné a skvělé vyčištění koberce
v naší herně.

VZPOMÍNÁME

Dne 6. prosince 2016 uplynou už 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, paní
Věra KOZUBÍKOVÁ. Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodinami.

Dne 21. prosince 2016 tomu bude 10 let,
co nás opustila
p
naše maminka, paní
Ludmila HUBÍKOVÁ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná pět dětí
s rodinami.

Dne 6. prosince 2016 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí pana
Josefa KAPUSTY z Hrádku.
S úctou, láskou a vděčností vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. prosince 2016
by se dožil 90 let pan Karel STUDENÍK
ze Slavičína. S láskou a úctou
vzpomínají dcery Marie a Eliška s rodinami.
Dne 30. listopadu 2016 uplynulo a 31. ledna
2017 uplyne 17 let, kdy nás navždy opustili
Zdeněk a Ivan KUNDEROVI. Stále vzpomíná
maminka, bratři Jan a Petr.

Dne 16. prosince 2016 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
pana Rostislava OCELÍKA ze Slavičína.
Dne 15. října 2016 jsme si vzpomněli jeho
nedožitých 94 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Miloslava, dcery Marcela, Ivanka a Marie
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 26. prosince 2016 byy se dožil
100 let pan František ŠMÝD
ze Slavičína-Hrádku.
Jeho paní Anna ŠMÝDOVÁ by se letos
dožila 98 let. Zároveň si připomínáme,
že uplynulo již 23 let od úmrtí obou rodičů.
S láskou na ně vzpomínají děti s rodinami.

Dne 30. prosince 2016
uplyne 10 let od chvíle, kdyy nás opustil
pan Josef POLÁŠEK.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a dcery Štěpánka a Ivanka s rodinami.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Dne 1. prosince 2016 si připomeneme
20. smutné výročí
ý
úmrtí pana
Stanislava BURIÁNKA. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, dcery Ivana, Stanislava
a Naďa s rodinami.

Dne 5. prosince 2016
by se dožil 70 let pan Josef REMEŠ
z Petrůvky a dne 9. ledna 2017 vzpomeneme
4. smutné výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají rodina Remešova,
Janíkova a Fojtů.
Dne 2. prosince 2016 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí naší manželky, maminky, babičky,
a pprababičkyy a ppraprababičky,
p
paní Marie POLÁŠKOVÉ z Petrůvky.
Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

Dne 13. prosince 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Marie MÜNSTEROVÉ ze Slavičína. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. prosince 2016 uplyne již 25 let
od úmrtí našeho milovaného manžela
a tatínka, pana Zdeňka ARGALÁŠE z Hrádku.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka, syn a dcera s rodinami.
Dne 11. prosince 2016 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Františka FRAITA a dne
26. září 2016 jsme
j
si připomněli
p p
21. výročí
úmrtí paní Marie FRAITOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 30. prosince 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí
ý
úmrtí pana
Emila URBANÍKA ze Slavičína.
Stále na něj s láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Děkujeme všem,
kdo si ho připomenou s námi.

Děkujeme všem, kteří dne 29. října 2016
doprovodili na poslední cestě ppana
Ing. Jaromíra KUČERŇÁKA .
Zarmoucená rodina

Dne 9. prosince 2016
byy se dožila 100 let paní
Františka ZVONKOVÁ ze Slavičína.
Dne 29. května 2016 jsme si připomněli
15. výročí úmrtí jejího manžela,
pana Karla ZVONKA.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 22. prosince 2016
by se dožil 45 let pan Martin POPELÁK
ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 1. prosince 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Leo VALENTY ze Slavičína-Hrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Věra a dcera Liba s rodinou.

Dne 2. prosince 2016
uplyne 35 let od chvíle, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan AMBRŮZ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 26. prosince 2016 vzpomeneme
30. výročí
ý
úmrtí naší maminky, paní
Matyldy DVORSKÉ. V březnu 2016 jsme
si připomněli 35. výročí
ý
úmrtí našeho tatínka,
pana Vincence DVORSKÉHO z Nevšové.
S láskou a úctou na ně vzpomínají synové
Vladislav a Vincenc s rodinami
a dcera Marie s rodinou.
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Společenská kronika
Dne 28. prosince 2016
uplyne 11 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Ludmila BELŽÍKOVÁ z Hrádku.
S láskou a úctou stále vzpomínají
synové s rodinami.

NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Martin a Marie Fábryovi – syn Mathias
NAROZENÍ – ŘÍJEN
Ivano Luigi Vandalo Cappelletti a Lubomíra Hovězáková – syn Alex
Jakub a Soňa Frajtovi – syn Matyáš
Lubomír a Monika Kudelkovi – dcera Erika
Aleš a Lenka Bartončíkovi – dcera Linda

Filip Šenkeřík a Jana Sommerová –
dcera Amálie
SŇATKY – ŘÍJEN
Přemysl Kotásek a Andrea Pajerová
Petr Hýbl a Šárka Furmanová
Pavel Strnka a Beáta Fojtíková
Jiří Dudek a Jana Kabelová

ÚMRTÍ
5. 10. 2016
17. 10. 2016
18. 10. 2016
21. 10. 2016
25. 10. 2016
28. 10. 2016
31. 10. 2016

Jan Ručka, 83 let, Hrádek
Jana Lálová, 56 let, Slavičín
Vladimír Bližňák, 66 let, Týn nad Vltavou
Miroslava Čuříková, 80 let, Slavičín
Ing. Jaromír Kučerňák, 71 let, Slavičín
Jiří Staněk, 68 let, Hrádek
Jaroslav Rak, 79 let, Divnice

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.

Sportovní kluby Slavičín informují
Dne 14. prosince 2016
uplyne
p y 30 let od úmrtí
pana Miroslava PELÉŠKA z Hrádku.
S láskou a úctou stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka, synové a dcera s rodinami.

Dne 22. prosince 2016
si ppřipomeneme
p
2. výročí
ý
úmrtí
paní Boženy STRUHAŘOVÉ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František a dcera Jitka s rodinou.

Dne 14. prosince 2016
si připomeneme
20. výročí úmrtí pana Josefa ČÍŽE.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Sportovní kluby Slavičín se představují jako jeden z největších spolků
ve městě Slavičín. V pěti samostatných
oddílech sdružují 141 mládeže do 18 let
a 242 dospělých sportovců. Oddíly mají
v pravidelných republikových, krajských
a regionálních soutěžích celkem 13 družstev dospělých a 5 družstev mládeže.
Oddíl florbalu má v soutěži řízenou
ČFÚ družstvo žen, juniorek a dorostenců, muži hrají krajskou soutěž. U žen jenom skutečnost, že děvčata jsou přes
týden mimo Slavičín a nemají možnost
kvalitního tréninku, brání v jejich postupu do 1. celostátní ligy, stávající soutěž, kterou hrají, několikrát celkem suverénně vyhráli.
Basketbal má v soutěži jedno družstvo mužů, které hraje sdružený krajský
přebor (kraje ZL a JM).
Stolní tenis má v krajské soutěži
dvě družstva mužů, stejný počet družstev hraje i regionální soutěže. Je jenom dobře, že družstvo mužů pod hlavičkou déčka tvoří mladí hráči ve věku
15 let, kteří mezi dospělými teprve sbírají zkušenosti. Dvě družstva žáků hrají nejvyšší regionální soutěž a mimo to
se pravidelně zúčastňují krajských bodovacích turnajů, které pořádá Zlínský krajský svaz stolního tenisu a dva
tyto turnaje se uskuteční i ve slavičínské sportovní hale.

Volejbal kromě přípravky a žaček má v pravidelné krajské soutěži
družstvo žen a juniorek. Letošní sezona je pro obě družstva úspěšná,
po půlce soutěže se drží na medailových místech.
Oddíly atletiky, sportu pro všechny, mužů a žen využívají sportovní halu
pro pravidelné tréninky a cvičení. Velmi oblíbené je i cvičení dětí předškolního věku.
Mimo pravidelné mistrovské akce
se pořádají na sportovní hale populární
soutěže v rámci města Slavičín. Na prvním místě je to dlouhodobá soutěž fotbalových amatérů pod názvem Amatérská fotbalová liga za účasti 8 celků.
Největší tíha sportovní činnosti oddílů SK leží na sportovní hale. Dopoledne ji využívají pro pravidelnou tělesnou výuku žáci ZŠ a GJP, odpoledne do 22.00 hodin oddíly SK. Přes zimní období uvolňujeme 5 – 6 hodin fotbalistům FC TVD Slavičín a zejména ti
nejmenší si fotbal ve sportovní hale
užívají. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že je velmi obtížné sestavit rozpis mistrovských akcí od září do dubna a současně ještě vyšetřit nějakou
hodinu pro zájmový sport.
Je jasné, že celá činnost se točí kolem provozu sportovní haly, která nám
slouží téměř 35 let. Provoz a údržba

Fotbalový úspěch Nevšové

Dne 27. prosince 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka KUTRY.
S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, dcera s rodinou a syn.
Děkujeme za tichou vzpomínku Vám,
kdo jste ho znali.
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jsou velice nákladné, a proto dík nás
sportovců patří zastupitelstvu, radě
a vedení města Slavičín za podporu při
zajišťování prostředků na provoz, velké nebo drobné opravy sportovní haly.
Od orgánů ČÚS je podpora prozatím
téměř nulová, a tak provoz a především
údržba leží na bedrech SK. Proto pomoc
města je nedocenitelná, pomocí dotace od města jsme formou foukané izolace zateplili strop sportovní haly, opravili plechové odpady na střeše, provedla se řada drobných oprav. Pro nejmenší školáky jsme za příspěvek od města
koupili lavičky, žíněnky, odrazový můstek a další drobné cvičební pomůcky.
V roce 2017 chceme pokračovat ve vylepšování cvičebního prostředí zateplením jedné stěny sportovní haly od vchodu na fotbalový stadion, vše je odvislé
od příspěvku z města. Chceme nakoupit další pomůcky pro cvičení pro žáky
ZŠ a GJP. Samozřejmě chceme pokračovat ve sportovní činnosti, přitáhnout
další mladé k pravidelnému sportování
a zapojit je do soutěžní činnosti v dalších mládežnických družstvech.
Ještě jednou děkujeme městu Slavičín za finanční podporu a pod tento dík
se jistě podepíší žáci, studenti, vyučující a všichni sportovci sdružení v Sportovní klubech Slavičín.
Výbor Sportovních klubů Slavičín

Fotbalisté TJ Sokol Nevšová jsoou po podzim
mní části ročníku 20166/2017 v kraajském přeboru 1B třídy na prvním
m místě tabuulky. Žádný ze
soupeřů je nedokázal porazit, kddy ztratili poouhé 2 body, a tak se ziskem 37 boodů ovládli tabulku podzimní části. Soupeřům nastříleli neejvíce branek v soutěžii, tj. 46, z nichž polovinnu
tj. 23 branek vstřelil odchovanec Nevšové Vááclav Tomšů a stal se takk nejlepším střelcem podzimní části. Všem hráččům, vedení i sponzorům
TJ patří velké poděkovvání za vzornou reprezeentaci obce Nevšová a věěříme, že se jim bude i nadále v soutěži dařit.
Výbor TJ

Kyokushin Karate
Další mistrovský titul Jakuba Malaníka
V sobotu 29. října 2016 se ve slovenské obci Mužla konalo Otevřené mistrovství Slovenské republiky v Kyokushin Karate.
Slavičínský War Sports Team reprezentoval v Kumite Jakub Malaník.
Po počátečních organizačních problémech, kdy došlo ke slučování kategorií, pro tyto závody už tradiční
a pro samotné závodníky nepříjemné,
(příprava probíhá podle toho, do jaké
hmotnostní a výkonnostní katego-

Kuželkářský klub
Slavičín
Pronájem zrekonstruo
ované kužel-

ny – 1 hod./dvěě dráhy/3000 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivcce, informace na teel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

Nabbízíme firm
mám možnnost své prezentacee v prosttorách kužželny, informace na tel.: 6003 919 1544 – Mgr. Aleš
Ptáček
www.kkkslavicin.cz
Poděkování:
Kužželkářský klub Slavvičín provozuje svvoji činnoost, mimo jiné, i díky
finančnn í podpoo ře formoo u dotačního proggramu města Slavičín „Podpora sporrtovní a tělovýchovné činnosti“. Velmi si vážíme této podpory kuželkářsského spoortu ve Slavvičíně a touto cesttou městuu Slavičín děkujeme.

Domácí zápasy
v prosinci 2016
Krajský přeborr
KK CAM
MO Slavičíín A – TJ Valašské Meziříčí C, sobota 100. 12. 20166, 16.30 hod.
Krajská soutěžž
KK CAM
MO Slavičíín C – TJ Zbrojovka Vsetín D, sobota 3. 12. 2016,, 13.00 hod.
KK CAM
MO Slaviččín B – KK C AMO Slavičín C, soobota 100. 12. 20166, 10.00 hod.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce
hodně úspěchů jak v pracovním
tak osobním životě.
Děkujeme všem institucím, firmám i jednotlivcům, kteří podporují činnost Kuželkářského klubu Slavičín, a těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2017.

rie karatista spadá a je jenom na něm
samotném, jestli na toto slučování
přistoupí) byl Jakub nasazen do kategorie Elite – 90 kg. Oproti plánované kategorii C – 90 kg. Jakub potvrdil
svoje kvality, zúročil přípravu a po
dubnovém vítězství na domácím mistrovství vybojoval svůj druhý, o to cennější titul! Navazuje tak na úspěchy
svých oddílových kolegů z předešlých
let a dává inspiraci mladým karatistům
v přípravě na Pražský pohár.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci War Sports Teamu,
města Slavičín a České republiky!
Nákup sportovního vybavení pro

Charita sv. Vojtěcha
Charita sv. Vojtěcha se opět zapojuje do akce Vánoční balíček
Čas Vánoc a Štědrého dne se neúprosně blíží a většina z nás už přemýšlí, jakými dárky udělat svým blízkým radost. Někteří nezapomínají také na ty,
kteří nemají tolik štěstí a nemohou žít
se svými rodinami a zakusit atmosféru
vánočních svátků.
Na základě této myšlenky vznikl projekt Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní Charity Olomouc), do kterého
se již poněkolikáté Charita sv. Vojtěcha
Slavičín zapojuje. Jeho cílem je vytvořit
radost a překvapení pro konkrétní děti
z dětských domovů na Ukrajině, které
žily i několik let na ulici a také pro děti
z chudých rodin, které navštěvují domovy jednou denně za účelem získání
teplého jídla. I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zcela jiná než dětí v České republice. Pro některé z nich to často bývá první dárek v jejich životě. Dárcem balíčku může stát kdokoliv: jednotlivec, rodina, skupina přátel, místní organizace. Jedná se o jednorázové obdarování, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran.
Balíček by měl obsahovat věci v hodnotě 1000 Kč, které může dárce buď sám
nakoupit, nebo přinést finanční hotovost na Charitu Slavičín, která jednotlivé věci do balíčků zakoupí.
V případě vašeho zájmu prosíme
o kontaktování pracovníků Charity, kteří
vám podají bližší informace a pomohou
vám s výběrem konkrétního dítěte z da-

tabáze. Balíčky je nutné dodat na Charitu do 4. prosince 2016.
Kontakt: Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín
Tel: 571 112 200, 739 344 107,
734 435 242
Všem, kteří se rozhodnou ukrajinské děti obdarovat, předem děkujeme.
Potraviny lidem
Charita sv. Vojtěcha Slavičín se díky
dlouhodobému projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí zapojila do pomoci pro rodiny a osoby s nízkými příjmy v našem městě a blízkém okolí. Jedná se o Fond evropské pomoci nejchudším osobám ( FEAD) a je určen rodinám
s dětmi a osobám bez domova. Ti prostřednictvím Charity zdarma obdrží balíčky s trvanlivými potravinami nebo hygienickými potřebami. Balíčky obsahují např. těstoviny, konzervy, rýži, prášek
na praní, šampon, holicí strojek a jiné.
Aby se pomoc dostala všem nejvíce
potřebným v našem městě, Charita spolupracuje s pracovníky sociálního odboru města Slavičín, kteří sociální potřebnost svých klientů dobře znají a posoudí.
Další formu potravinové pomoci nabízí Charita sv. Vojtěcha Slavičín díky spolupráci s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji a Tesco Slavičín. Pracovníci
Tesco Supermarket Slavičín se aktivně
zapojili do pomoci a pravidelně do Potravinové banky přispívají. Díky nim Charita získává základní potraviny, které také
rozdává všem potřebným lidem. Tato
pomoc pak přináší všem, kteří ji potřebují, velkou úlevu. Kdyby tato možnost
neexistovala, museli by se v mnohých
případech zadlužit. Potravinová pomoc
se tak už netýká jen zemí třetího světa,
ale je potřebná i u nás.
Proto touto cestou Charita sv. Voj-

přípravu závodníků byl realizován za finanční podpory města Slavičín.
OSU!
Jaroslav Malík
těcha Slavičín děkuje všem výše uvedeným organizacím za spolupráci při organizaci této potravinové pomoci.
Pracovníci Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Hledáme nadšené dobrovolníky,
kteří by se chtěli zapojit
do přípravy a realizace lednové
Tříkrálové sbírky 2017
jako vedoucí skupinek
Sbírka bude probíhat
v termínu 7. 1. 2017
Požadavky na vedoucí skupinek:
musí být starší 15 let, bezúhonnost
platný občanský průkaz
Hlásit se můžete do 10. 12. 2016
Kontakt: Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Mgr. Milena Tománková,
tel.: 739 344 107
Magda Zůbková, tel.: 734 435 242
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
a Městská knihovna Slavičín
Vás srdečně zve na přednášku

CELIAKIE –
FAKTA A OMYLY
Přednášet bude Ing. Darja Petrášová
z Klubu celiaků Zlín –
Bezlepkově ve Zlíně, z.s.
Ve čtvrtek 15. prosince 2016
v 17.00 hodin
Sál v 1. podlaží knihovny
vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vaši účast.
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S knihovnou v prosinci Zvýšení úživnosti honitby
9. prosince 2016 – 31. prosince 2016
Pavel Piačka – Obrazy
Výstava obrazů slavičínského výtvarníka. Galerie městské knihovny, otevřeno v půjčovní době, případně po domluvě na tel.: 577 341 481.
Úterý 13. prosince 2016
Vánoční nepečení. Kurz přípravy svátečních dobrot s paní Míšou Tokarčíkovou
Naučíte se připravovat pokrmy inspirované živou stravou, zdravé cukroví i slané pochutiny (tři druhy kuliček,
štědrák, lehké pomazánky). Odnesete si
domů nejen dobroty, které si společně
vytvoříme, ale také recepty a rady. Kapacita kurzu je omezena, účast je nutné nahlásit předem do pátku 9. prosince 2016 na e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz, případně na tel. 577 341 481.
Začátek: 17.00 hodin, sál v prvním
podlaží knihovny, vstup volný.
Těší se na Vás PeklaNepekla – Míša To-

karčíková a Městská knihovna Slavičín!
Čtvrtek 15. prosince 2016
Celiakie – fakta a omyly – přednáška Ing. Darji Petrášové
Pořádá Charita sv. Vojtěcha Slavičín
a Městská knihovna Slavičín.
Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný.
Čtvrtek 15. prosince 2016
13.00 – 16.00 hodin
Tvořte s námi v adventu!
V inspirativní dílně můžete načerpat náměty na tvorbu drobných dárečků a ozdob. Dále budou vystaveny
knihy s tematikou slavnostní výzdoby
a také kuchařky plné nápadů na vánoční lahůdky. Návštěvníci akce mohou napsat Ježíškovi svá knižní přání, případně si vybrat některou z aktuálních novinek k zapůjčení. Opět se také můžete nechat zvěčnit v našem vánočním
fotokoutku.

Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům, že v době mezi svátky
(od 27. do 30. prosince 2016) bude knihovna uzavřena.

Poděkování aneb milá vzpomínka
Galerie Městské knihovny
Slavičín patřila v měsíci říjnu obrazům našeho dědečka – pana
Alexandera Viktorina. Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě a organizaci výstavy podíleli, i těm, kteří se na ni přišli podívat.
Bylo to milé zastavení a vrácení se v čase…
Za celou rodinu
Viktorinovu Saša a Věra, vnučky

Výstava O panu učiteli
s láskou – poděkování

Rodina Křenkova vyjadřuje touto cestou velké poděkování panu
PhDr. Ladislavu Slámečkovi a panu
Františku Slovákovi za přípravu,
organizaci a instalaci výstavy O panu
učiteli s láskou, věnované životu pana
Zdeňka Křenka, která byla v měsíci listopadu uspořádána k uctění jeho památky 10. výročí jeho úmrtí. Velké
poděkování patří rovněž pracovnicím
knihovny, infocentra a městu Slavičín
za umožnění výstavy, poskytnutí prostor, za spolupráci při její přípravě a realizaci.
Rodina Křenkova

Vánoční čas nadchází, klid, mír a pohoda ať Vás provází,
přejí pracovnice městské knihovny!
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Myslivecký spolek Jamné Slavičín,
z. s., myslivecky hospodaří v Honitbě
Slavičín-Divnice. Výměra honitby je
1 816 ha. Vyskytují se v ní všechny
druhy spárkaté zvěře – srnčí, mufloní,
dančí, vysoká i černá. Kvůli změnám
v obhospodařování zemědělských parcel a jejich přeměně v zatravněné pastevní areály nemá volně žijící zvěř dostatek
kvalitní potravy. Proto se myslivci
snaží tento úbytek nahradit zakládáním a obděláváním políček, na nichž

jsou vysévány obiloviny (pšenice, oves,
ječmen), slunečnice, hrách, kukuřice,
jetel atd. Políčka jsou ponechána zvěři
ke spasení. Kromě potravy zde zvěř
nachází také úkryt.
Ta t o p o l í č k a j s o u f i n a n č n ě
podpořena grantem města Slavičína,
stejně jako nákup ozdravného krmiva
Cermix Pramix, které u spárkaté zvěře
snižuje výskyt nosních a podkožních
parazitů.
Ing. Antonín Gbelec

Péče o volně žijící zvěř
Myslivecký spolek Nevšová v roce
2016, jako již několik předchozích let, založil v honitbě Nevšová čtyři políčka pro
volně žijící zvěř, která slouží k vytvoření
lepších podmínek z hlediska dostupnosti potravy a její kvality. Políčka jsou částečně oseta pšenicí pro zvěř drobnou,
zejména bažantí a dále kukuřicí a ovsem
pro zvěř spárkatou, jakou je zvěř srnčí,
dančí a mufloní. Tato zvěř se v honitbě
nejčastěji vyskytuje. Dále bylo nakoupeno medikované krmivo Cermix, pomocí
něhož se zvěř zbavuje různých parazitů,
vyskytujících se v jejich střevním traktu a způsobuje jim zdravotní komplikace. Pro zimní přikrmování MS Nevšová
nakoupilo 20 q krmiva zejména oves,
kukuřici, pšenici a další druhy obilného
odpadu. Myslivecký spolek využil pro
nákup těchto osiv a krmiv dotaci z roz-

počtu města Slavičín, a to z dotačního
programu: Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2016. Význam
této aktivity je patrný z různých laboratorních výsledků trusu srnčí zvěře,
kde byl shledán minimální výskyt parazitů, což svědčí o významu medikace a nutnosti předkládat zvěři kvalitní
krmivo. Vzhledem k intenzivní pastvě
dobytka v této honitbě má zvěř hodně omezené možnosti přirozené potravy a je na členech Mysliveckého spolku
Nevšová, aby krmivo předkládali v krmných zařízeních a formou políček a okusových ploch.
Za tyto poskytnuté finanční prostředky Myslivecký spolek Nevšová tímto městu Slavičín děkuje.
Josef Ščuglík,
myslivecký hospodář MS Nevšová

POZVÁNKY A KALENDÁŘE
2. 12. Horní náměstí
Rozsvícení vánočního stromu

11. 12. kostel sv. Vojtěcha
Adventní koncert ZUŠ Slavičín

2. 12. Orlovna
Vánoční happening šikovných rukou

14. 12. Hrádek
Česko zpívá koledy

4. 12. Sokolovna
Talkshow Zuzany Bubílkové

18. 12. Sokolovna
Vánoční koncert Jakuba Smolíka

4. 12. Orlovna
Mikulášské odpoledne

26. 12. Sokolovna
Štěpánský Kotárfest

4. 12. Divnice
Rozsvícení vánočního stromu
v Divnicích

29. 12. radnice
Zpívání u radnice

7. 12. Sokolovna
Kluby zdraví
10. 12. Hrádek
Rozsvícení vánočního stromu
v Hrádku
11. 12. Sokolovna
Vánoční pohádka

Městské infocentrum Slavičín
Vás srdečně zve na výstavu

Kouzlo
Vánoc

Přijďte se nechat okouzlit
atmosférou nejkrásnějších
svátků v roce…
Výstava bude probíhat
po celý prosinec
v městském infocentru.
infocentru

31. 12. Orlovna
Silvestr se Sváťou

Připravujeme:
Farní ples
Novoroční koncert ZUŠ
Valašský bál
Ples města

Záklladnní um
měleckká škola Slavvičínn
ve spoluprááci s řím
mskokattolicckouu
farnostíí a měsstem Slavvičín
Vás srdečnně zve naa

ADVEN
NTNÍ
KO
ONC
CERT
T
Neděle 11. prosince 2016,
kostel sv. Vojtěcha,
začátek v 18.00 hodin,
vstupné dobrovolné.
Spoluúčinkují SPS Cantare a hosté.
Senior klubb Divnice Vás srdečně
zvve na výýstavu

Když sii nášš dědeček
babbičku braal

Výstava obrazů
a kreseb
Jaroslav Jeřábek
Vernnisážž 2. proosince 20166,
18.00 hodin
Galerie G Gyymnázium
Valaašské Kloboukyy
Výsttava pottrvá doo 31. ledna 20177

v neděli 4. prosince 2016
od 15.00 do 18.00 hodin.
Výstavu bude možné naavštívit
rovněž v pondělíí a v úterý vždy
od 15.000 do 17.00 hoodin.
Tato akce je podpořeena
měěstem Slavičín.
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Osadní výboor Hráddek zve srddečně
všeechnyy spoluuobčany naa
Jednota Orel Slavičín pořádá
u příležitosti Rozsvícení vánočního
stromu ve Slavičíně

Vánoční happening
šikovných rukou

v sobbotu 10. prrosince 20016
v 16.00 hodin.

 prodejní výstavu rukodělných
výrobků
v pátek 2. prosinec 2016
Orlovna Slavičín
9.00 – 17.00 hodin

Osadníí výboor Divnnice oznam
muje,
že v nedělli 4. prrosince 2016
v 17.00 hodinn probběhne slavvnostní

Jednota Orel Slavičín
pořádá 3. ročník akce

Srdečně zvemee všechhny spoluoobčany.
Akce je finančně poddpořena městem
Slavičín.

Mikulášské
odpoledne
v neděli 4. prosince 2016
Orlovna Slavičín
15.00 – 19.00 hodin
Občerstvení, program a Mikuláš
s doprovodem zajištěn
Označenou nadílku se jménem vašeho
dítěte předáte obsluze u vstupu
do Orlovny
Těšíme se na vás

Měssto Slavičínn Vás zvee naa

ZPÍVÁNÍ U RADNICE
29. prrosiincee 2016,, od 17.000 hodiin,
před raadnicí ve Slaviččíněě
Zahrraje: Veeselankaa
Zazppívajjí: Slaviččínské cérky

Med a Vánoce

V letošním roce vzpomínáme 90. výročí založení včelařské organizace ve Slavičíně. Z iniciativy 19 včelařů byla před 90 lety,
27. prosince 1926, založena včelařská organizace ve Slavičíně. Předsedou byl zvolen
Petr Topič, řídící učitel v. v. Po jeho smrti
v roce 1928 byl předsedou zvolen František Havlíček, který byl ve funkci až do roku
1972. Nechce se tomu věřit, ale tuto organizaci vedl 44 let.
Včelařství je jeden z nejstarších oborů
lidské činnosti. Předmětem je chov včely
medonosné. Co je výstupním produktem
této činnosti? Je to především med, vosk,
propolis a pyl. Mimořádně důležitým výstupem včel a včelařů je ale bezesporu opylování stromů a rostlin. Mezi 10 globálních katastrof, které by ohrozily existenci lidstva,
zařadili vědci právem vymizení včel, nenahraditelných opylovačů. A tato katastrofa,
dle odborníků, je reálnější než v tomto seznamu uvedená srážka naší planety Země
s jiným kosmickým tělesem.
Včelí med byl nejspíš nejstarším a nejrozšířenějším sladidlem od prehistorie až
po zavedení průmyslové výroby cukru. Dů-
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Rozsvícení
vánočního stromu

Rozsvícení vánočního
stromu v Divnicích.

Česko zpívvá koleedy
v Hrádku u kapličky
ve středu 14. prosince 2016
v 18.00 hodin.

UnArt Slavičín, p. s., Vás zve
26. prosince 2016 na tradiční

Štěpánský
Kotárfest
zahrají: My Pulse (crossover-metal / Slavičín), Lidopop (garage-big-beat / Brno),
Kula Pikle (Rock-alternative Zlín),
Welders (paleopop/ Slavičín),
Sombreros (Valašské Klobouky)

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Jolana Malotová oznamuje, že ve dnech 21. – 23. prosince 2016
a 29. – 30. prosince 2016 neordinuje. Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.
MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že ve dnech 27. – 28. prosince 2016
neordinuje. Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.
MUDr. Roman Überall oznamuje, že ve dnech 12. – 16. prosince 2016
neordinuje. Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.
MUDr. Radmila Pinďáková oznamuje, že ve dnech
27. prosince 2016 – 3. ledna 2017 neordinuje. Zastupuje MUDr. Roman Überall.

Diaklubb děkuje
Členky D iakluu bu a soo u boru
Slavičínské cérkyy děkují m ěstu
Slavičín za finaanční podporu činnnosti
v roce 20016. Za vzoornou spooluupráci
a podpooru roovněž děkují Městské
knihovněě Slavvičín, Městském
mu infocentru Sllavičín, Naddaci Jana Pivvečky,
Základníí škole Slavvičín – Maaléé Pole
a ZŠ prakktické a ZŠ sppeciální v Hrádku.
Všem přííznivccům a podporovvatelům
přejeme do noového roku 20177 hodně
zdraví, spokk ojenoo sti a úspp ěchů.
Diaklub

Adventní zájezd
Praha a Karlštejn
Sobota 10. prosince 2016
Prograam:
odjeezd: 5.00 hoodin od raddnice
 prvnní zastávka hrad Karlšštejn
 proohlídkaa Prahy s průvoddcem
návštěěva vánnočních trhůů
příjeezd: 244.00 hodinn
tel.: 737 751 874
(paníí Bc. Marie Studeníkováá)

Poděkkovvání

více na www.slavicin.unart.cz

Děkuji poo řadatelům
m Dětskéhh o dne
a koncertuu v Hrrádku za poskyttnutí
peněžitého darru na kompenzaační pomůcku.
Jitka Buulííčková

kazem mohou být jeskynní malby ve Španělsku (asi 12 000 let staré) nebo chov včel
na Blízkém východu v hliněných džbánech
5 000 let př. n. l.
Proč tedy po tisících let, které jsou důkazem užívání medu je dobré využívat jej
i nyní? Důvodů je řada. Med má tolik všeobecně známých a prospěšných vlastností
(pokud se nejedná o alergie lidí), že je dobré jej pro jeho zvláštní chuť doporučit jako
sladidlo v celé šíři použití i v dnešní době.
Při popisování historie včelařství
na Slavičínsku je dobré uvést několik faktů. Například v roce 1936 sdružovala organizace 86 členů ze 14 obcí s počtem 580
včelstev. Během 2. světové války se navýšil počet členů na 160 s počtem 945 včelstev. V současné době má včelařská organizace ve Slavičíně 87 členů s počtem 860
včelstev a spojuje 8 obcí v okolí.
Statistické údaje v ČR uvádějí, že v roce
2015 bylo v naší zemi registrováno 50 000
včelařů, kteří se starali o téměř 600 000
včelstev. Tímto počtem patříme ke světové špičce.
Med i produkty vyrobené z medu hrály svoji roli po celý kalendářní rok. Zvláštní roli hrál med u našich babiček, mami-

nek i manželek na Vánoce.
Vánoční stromek jako symbol Vánoc
má svou historii v 16. století v Německu.
V našem regionu Slavičínska začali obyvatelé zdobit doma vánoční stromky na začátku 20. století. Lidé si své stromky zdobili skromně a po svém. Ozdobami byla
jablíčka – atributy zdraví, ořechy symboly
lásky, ale i perníčky a sladké pečivo patřilo k výzdobě vánočního stromku. A právě med byl tím hlavním sladicím produktem pro výrobu perníků a sladkého pečiva k přípravě Vánoc a ozdobě vánočního
stromku. Kapka medu na oplatku v řadě
našich rodin slouží jako symbol začátku
štědrovečerní večeře i dnes.
Dne 2. prosince 2016 bude rozsvícen
i „náš“ vánoční strom na Horním náměstí ve Slavičíně. Snad je třeba uvést jenom zmínku o tom, co těmto aktivitám
na Staroměstském náměstí v Praze počínaje a konče vřelými oslavami i v malých
obcích naší republiky, předcházelo. Kde
to vlastně začalo.
Poprvé byl vánoční strom v naší zemi
postaven na brněnském Náměstí Svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem
v roce 1924. Pohnula jej k tomu událost,

Kolektiv Lékárny Dahlia přeje všem
krásné Vánoce, šťastný rok 2017 a děkuje
za přízeň.

kdy s přáteli nalezli v zimě roku 1919 v bílovickém lese polozmrzlé děvčátko Lidušku, právě když šli do lesa pro vánoční stromek. V Brně vznikla tradice vybírat pod
vánočním stromem peníze pro charitativní účely. Tato tradice se posléze ujala
v celém Československu. Vánoční stromy
se staví v adventní době ve velkých městech i v těch nejmenších obcích k radosti
dětí, ale i nás dospělých.
Dnes o Vánocích máme dům od domu
stromeček jiný. Jedni mají živý, druzí umělý. Jedni rádi smrček, borovičku, drahou
normanskou jedličku nebo jenom chvojku. V podstatě je to jedno. Ať je vánoční stromek velký nebo malý, důležité je,
aby naši domácnost okouzlil krásnou atmosférou Vánoc, připomněl podstatu Vánoc a rozzářil oči našich dětí, a to třeba
i díky perníčkům na stromečku.
Na začátku adventní doby a před
Vánocemi je dobré vám všem popřát
za všechny členy Klubu přátel historie
Slavičínska klidné dny o Vánocích a hlavně pevné zdraví.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec

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

Topenářská firm
ma Zdeněěk Zůbek ze Svatého
Štěpánna
vám nabízí

kuchyně

REVIZE KOTLŮ NA
A TUHÁ PA
ALIVA

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
LIBOR ČÍŽ

dle zákonna o ochraně ovzduší č. 2011/22012.
Provádím
me reviizi značeek VIADRUS, OPOP
a kotlů neeznáméého půvoodu. Cena reviize dle
typu kotle odd 500 Kč.
Kontaktt: tel. 6003 264 099.

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

Prodám
m exkk luzivně s tav.
pozem
m ek v obb ci Slavv i čínNevšovvá s krrásným výhl. na Bílé
Karpatyy. CP 932 m2, tvar obdélníku s ul. šíříí 24 m, všechnny sítě
v přil. asfaltt. kom
munikaci.
Slavvičín 6 km
m, Luhaččovice
10 km, dobrrá občč. vybaveenost,
doprava IDS buss. Doporuučuji
pro krássnouu polohu budooucího
RD.
Cenna v kanceeláři na teel. č.
603 881 739

PLACENÁ INZERCE

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

Veseelé Vánoce
a šťasttný noový rokk 2017 přeeje
2ndhand
obchood s použitýým textilem
m
pro děěti i doospělé.
50%
% slevv y každdý měsíc.
2ndhannd
K Nábřeží 851, Slavičín

Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání
ateliérové foto dětí, rodinnné
svatebbní footo – viideo
foto školních srazzů na počkkání
převood VHSS na DV
VD-CD
prodeej fotooalb
fotovideo
mnohho dalších sluužeb
Pondělí – páteek: 9.000 – 17.000 hodin
Adresa: OD TIS Bojkkovice
Mobil: 6003 889 809
Facebook: Hödl Phootography
Video Maaker

Slavggast,, s. r. o.

Reestauuracee
Zááložna
přijm
me

kuchařkuservírku.
Moožno i na zkrácenný
úvazek.
Kontakt: tel.
6044 2877 414.

NOVĚ otevřená
KOSMETIKA v Leja salonu
kosmeticcké ošettřeníporaddenství
v péči o pleťslaavnoostní líččení
líčeení svatebkurzy líčenní
Těším se na Vaši návštěvu.
Monika Saňáková, tel.:+420 736 160 586
www.monikasanakova.cz

Vojenský technický ústav, s. p., nabízí k prodeji formou
veřejné soutěže nepotřebný nemovitý majetek –
budova č. 9 v areálu o. z. VTÚVM Slavičín, Dlouhá 300.
Kontaktní osoba: Bc. Darek Slavík
Tel.: 910 105 740; 739 409 243
E-mail: Darek.Slavik@vtusp.cz
Podrobné informace k prodeji naleznete na webových
stránkách státního podniku na adrese: http://www.vtusp.
cz/prodej-majetku a na uvedeném kontaktu.
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AUTOBAZAR UHERSKÝ BROD
Jsm
me specialistéé na značkuu ŠKODA
(25 vozů Škoda ihhned k prohhlédnutí)
Plus další znnačky v nabídce
Dáále zajistímee dovoz všech značeek kvaliitních vozů z Německa
Našee službby:
VÝKUP VOZIDEL ZPROSSTŘEDKOVÁNÍ proodeeje
Vaše auto i naa PROTIÚČET Výýhodnýý PRODEJ NA SPLÁTKY
LEVNÉ záákonné POJIŠTĚNÍ Proddloužená ZÁ
ÁRUKA
www.aauto-m
m.cz
Volejte: 777 7550 0255

PLACENÁ INZERCE
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PLACENÁ INZERCE
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Patnáct let s CANTARE… aneb kdyžž
se něco dělá s láskou a nadšením

Smíšený pěvecký sbor Cantare vystupoval ve Slavičíně již mnohokrát. Vystupoval na různých místech – nejčastěji asi v kostele sv. Vojtěcha, ale i v Sokolovně, na letní scéně, na Horním náměstí, v místních částech a na dalších
místech. Zpíval při různých příležitostech, pro různé pořadatele a různé účely. Pro všechna jejich vystoupení a koncerty bývá charakteristický velký zájem
posluchačů. Zvykli jsme si, že můžeme
očekávat skvělý výběr skladeb, mnohdy netradiční pojetí jejich nastudování,
profesionální úroveň zpěvu, fantastické výkony sólistů.
Podobná a možná ještě vyšší očekávání měli návštěvníci, kteří přicházeli
na jejich koncert v sobotu 22. října. Tentokrát to ale přece jen bylo malinko jiné.
Cantare zpívali nejenom pro nás, ale tak
trochu pro radost sami sobě. Koncert
věnovali patnáctému výročí svého založení a byl neobyčejným zážitkem pro

každého, kdo přišel.
Citát z 18. století říká „Když naslouchám zpěvu, nespokojím se jen
s úžasem, neboť chci, aby se na zisku uší podílelo i srdce.“ V mém případě to pocity z koncertu vystihuje
dokonale. Nádherná atmosféra, výběr skladeb, které pronikají nejenom
do uší, ale i do srdce a na pódiu nejenom statické pěvecké a hudební těleso, ale místy pestrobarevná show,
která byla pastvou i pro oči.
V první části koncertu zazněly jak
lidovky, tak mimo jiné třeba hity Eltona Johna nebo Glena Hansarda a Markéty Irglové, v druhé části se nám
představilo nedávno zrozené Cantarečko a vše vygradovalo společným
vystoupením s Tučňáky a skladbami
z muzikálu West Side Story. To už pozitivní energie z pódia přímo tryskala a všichni jsme si koncert dokonale užívali.

Když si v duchu pozpátku projdu jejich koncerty a uvědomím si, co všechno
jsme měli možnost od nich za patnáctiletou historii slyšet, jsou pro mě Cantare
fenoménem a Anička Frajtová geniální
sbormistryní. Můžeme být právem pyšní, že takový klenot ve Slavičíně máme.
Myslím, že za všechny jejich posluchače a za všechny Slavičany můžeme po-

přát jim i sobě, aby nás těšili svým zpěvem mnoho dalších let, předvedli hodně podobných koncertů a udrželi si stejné nadšení, jaké je provází dnes. Když
se něco dělá s láskou a nadšením, je to
vidět. A je to nakažlivé. Těším se na jejich tradiční adventní koncert. Přijďte
se nakazit také…
Božena Filáková, místostarostka

Hedvičkovské hodování
v Divnicích trochu jinak…
Nedávno jsme na schůzce Senior
klubu vzpomínali, jak bujaře se za našeho mládí slavívaly hody. Všichni jsme
se shodli, že veselé hodové tancovačky, jaké jsme zažívali za našeho mládí v hospodě u Matochů, plně z naší
obce vymizely. Vždyť hody by neměly
být jen o dobrém jídle a pití, o ovíněných hostech a unavených hospodyňkách, ale především o příjemném pobesedování nejen v kruhu rodiny, ale
i mezi spoluobčany.
Nápad paní Věry Peškové pozvat pěvecký sbor Trávnica z Brumova-Bylnice, který dokonce vystupoval na Pražském hradě, všechny nadchl. A tak se
začalo jednat…

A Trávnica nezklamala. Perfektní
repertoár, choreografie i průvodní
slovo, nádherné valašské kroje a hlavně zpěv nadšenců, kteří si vysloužili
nejen obdiv, ale především velké nadšení.
Po tříhodinovém pěveckém maratónu došlo i na dobroty, které napekly
naše členky. A to se potom besedovalo!!! Všichni odcházeli spokojení, dobře
naladění a cestou domů si někteří pobrukovali písničku svého srdce.
Milá Trávnico, byli jste všichni skvělí. Moc děkujeme!!!
Vlasta Kubrychtová
Tuto akci finančně podpořilo město
Slavičín.

Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení
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