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Vážení spoluobčané, kromě řešení
problémů se zklidněním dopravy v ob-
lasti MŠ na ul. Dlouhá  ve Slavičíně je
uvažováno i  řešení nedostatku parko-
vacích míst v rámci sídliště Malé Pole.
Z  důvodu téměř vyčerpané kapacity
volných ploch se za určitých okolností
jeví jako jedno z posledních možných
míst vhodných pro zřízení parkovacích
stání ul. Dlouhá v úseku mezi křižovat-
kami s ul. Okružní a Družstevní. I přes
to, že i tato lokalita je prostorově vel-
mi omezená, nabízí několik možnos-
tí řešení. Jaké tedy jsou tyto teoretic-
ké možnosti?
1. varianta – pruh pro podélné stání
v  rámci vozovky – zavedení jedno-
směrného provozu
Nejjednodušší a zároveň finančně nej-
méně náročnou je varianta zřízení po-
délného parkovacího pruhu v rámci ko-
munikace ul. Dlouhá s oddělením vo-
dorovným dopravním značením. Pod-
mínkou tohoto způsobu parkování je
ovšem zavedení jednosměrného pro-
vozu v  celé délce parkovacího pruhu
průjezdného směrem na Hrádek. U této
varianty je nutno upozornit na reálné
riziko zvýšeného dopravního zatíže-
ní v křižovatce u prodejny Tesco, kte-
ré ovšem prověří až případné zavede-
ní této úpravy.
Výhody:
 jednoduchá proveditelnost
 nízká finanční náročnost záměru – 
pouze pořízení a instalace dopravního
značení cca 30 tis. Kč
pokud se toto řešení neosvěd-
čí lze jednoduchým opatřením zrušit
tuto úpravu

žádné nároky na přeložky inženýr-
ských sítí, úpravy navazujících chodní-
ků a kácení vzrostlé zeleně
zklidnění dopravy vlivem jedno-
směrného provozu
vytvoření cca 27 podélných parko-
vacích míst bez vyznačení jednotlivých 
parkovacích stání
Nevýhody:
omezený komfort z  hlediska do-
stupnosti jednotlivých nemovitos-
tí na ul. Dlouhá vlivem jednosměrné-
ho provozu
možné riziko zvýšeného dopravního 
zatížení v křižovatce u prodejny Tesco

2. varianta – pruh pro podélné stání 
mimo vozovku
Tato varianta uvažuje s realizací podél-
ného parkovacího pruhu mimo vozov-
ku ve stávajícím zeleném pásu mezi sa-
motnou komunikací a chodníkem situ-
ovaným podél přiléhajících BD.
Výhody:
 zachování stávající šířky vozovky 
a obousměrného provozu v  celé dél-
ce ul. Dlouhá
vytvoření cca 27 podélných parko-
vacích míst bez vyznačení jednotlivých 
parkovacích stání
 zachování komfortu z hlediska do-
stupnosti jednotlivých nemovitostí 
na ul. Dlouhá
Nevýhody:
 kácení všech stromů, které se na-
cházejí v tomto úseku ul. Dlouhá
zaslepení připojovacích chodníků
přeložka kabelového napájecího 
vedení VO včetně přeložky osvětlo-
vacích bodů

 realizace opěrné stěny v odhado-
vané délce cca 40 m a výšce cca 0,5 m
 úprava příp. místa pro přecházení 
na konci ul. Dlouhá
 žádný přínos z  hlediska zklidně-
ní dopravy
 odhadované náklady – cca 1,6 mil. 
Kč vč. DPH

3. a 4. varianta – kolmé popř. šik-
mé stání
Tyto varianty nabízejí vytvoření parko-
vacích stání mimo vozovku ve stávají-
cím zeleném pásu mezi samotnou ko-
munikací a chodníkem situovaným po-
dél přiléhajících BD, nyní se však jedná 
o stání kolmá popř. šikmá.
Výhody:
 zachování stávající šířky vozovky 
a obousměrného provozu v celé dél-
ce ul. Dlouhá
 vytvoření 58 kolmých příp. 40 šik-
mých parkovacích míst s vyznačením 
jednotlivých parkovacích stání včetně 
míst pro imobilní občany
 zachování komfortu z hlediska do-
stupnosti jednotlivých nemovitostí 
na ul. Dlouhá
Nevýhody:
 kácení všech stromů, které se na-
cházejí v tomto úseku ul. Dlouhá
 zaslepení připojovacích chodníků
 snížení nivelety a částečnou směro-
vou úpravu podélného chodníku (od čp. 
673 po čp. 786)
částečnou přeložku kabelového na-
pájecího vedení VO včetně přeložky 
jednoho osvětlovacího bodu
 realizaci opěrné stěny v  odhado-
vané délce cca 40 m a výšce cca 1,0 m
 úpravu příp. místa pro přecházení 
na konci ul. Dlouhá
 pravděpodobnost přeložky NTL 
plynovodu z důvodu nedostatečného 
krytí po provedení přípravných zem-
ních prací
 žádný přínos z  hlediska zklidně-
ní dopravy
odhadované náklady – cca 3,2 mil. 
Kč vč. DPH

Možností je samozřejmě  také
do  prostoru nezasahovat, ponechat 
zde vzrostlou zeleň a neprovádět žád-
ná dopravní omezení či úpravy (např. 
zavedení jednosměrného provozu).

Studii jednotlivých variant je možno

Parkovací stání v ul. Dlouhá zhlédnout buď na webových stránkách
města Slavičín www.mesto-slavicin.cz, 
popř. v listinné podobě na odboru in-
vestic MěÚ Slavičín (tel. 577 004 825
nebo 603 927 722). Vaše případné při-
pomínky či náměty lze zasílat na e-mai-
lovou adresu odboru investic investi-
ce@mesto-slavicin.cz do 20. října 2017.

Ing. Ladislav Janáček, odbor investic

Město Slavičín hledá vhodného 
kandidáta na pozici správce kulturní-
ho domu Sokolovna a údržbář s mož-
ností užívání služebního bytu.

Požadavky:
 časová flexibilita, nepravidelná 
prac. doba
 technické zaměření, způsobilost 
k údržbářským pracem (voda, elektro 
apod.) vítána
 manuální zručnost
 řidičské oprávnění skupiny B
 organizační schopnosti, komunika-
tivnost, samostatnost
 fyzické a zdravotní předpoklady
 bydliště ve Slavičíně výhodou

V případě zájmu zašlete svůj živo-
topis na kultura1@mesto-slavicin.cz.

Více informací o pozici Vám poskyt-
ne Bc. Marie Studeníková (Městské in-
focentrum Slavičín, Mladotické nábře-
ží 849, 763 21 Slavičín) nebo tajemník 
MěÚ Slavičín Mgr. Luděk Latinák.

Pohled do ul. Dlouhá z křižovatky s ul. Okružní

Pohled do ul. Dlouhá z křižovatky s ul. Družstevní

Správce KD Sokolovna
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Podle § 15 odst . 1 zákona č . 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, oznamuji, 
že volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky se uskuteční: 
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 
2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v  přízemí 
Základní umělecké školy, nám. Mezi 
Šenky 121, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: v ulici Cihlářská, 
Horní náměstí, Jasmínová, K Parku, Ko-
menského, Krátká, Květná, Luhačov-
ská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výslu-
ní, Nad Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, 
Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod Vrškem, 
Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, 
Tržní, U Mlýna, Žižkovská

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v  přízemí 

budovy radnice, Osvobození 25, 
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k  trvalému pobytu: v ulici Hasičská, 
Hrnčířská, Jar. Šály, K Nábřeží, L. Vý-
ducha, Mladotická, Mladotické nábře-
ží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, 
Středová, Úvoz, Zámečnická, 

K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 
318, 322 – 334, 573, 575, 788, 811 – 816, 

K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 
321, 352, 391 – 393, 

Osvobození – v domech č. p. 25, 
26, 33, 230, 

Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 
290, 305, 403, 569 – 571, 574

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí bu-

dovy Základní školy Slavičín-Vlára, 
K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:

v  ulici Javorová I, Javorová II, 
Na Zastávce, Nad Ovčírnou, Pod Kaš-
tany, U Rybníka,

K Hájenkám – v domech č. p. 341 
– 346, 355 – 358, 390, 567

K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 
377 – 389, 885, 886, 912

Školní – v domech č. p. 564 – 566

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v  přízemí 

Domu dětí a mládeže, Osvobození 

296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni

k trvalému pobytu:
v  ulici Luční, Obchodní, U  Za-

hrádek, 
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43,

224, 226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257,
260, 261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285,
288, 289, 295, 303, 335, 353, 367, 369,
400, 402, 471, 531, 532, 534, 535, 591,
624, 903, 908

Dlouhá – v domech č. p. 300, 587,
588, 590, 592, 688, 689, 824, 880
ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost v  jídelně,
v  přízemí Základní školy Slavičín-
Malé Pole, Osvobození 8, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

v ulici Družstevní, Okružní,
Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651,

673 – 676, 783 – 786, 888 

 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně

v přízemí základní školy v Hrádku,
Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Sla-
vičín – Hrádek na Vlárské dráze

 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bý-

valé školy v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni

k trvalému pobytu v místní části Sla-
vičín-Divnice

 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spol-

ků, Nevšová 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v místní části Sla-
vičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlaso-

vání poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České repub-
liky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem). Neproká-
že-li uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

2. Voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

3. Každý volič se musí před hlaso-
váním odebrat do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstoj-
ného průběhu hlasování v místnosti
pro hlasování je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Oznámení o době 
a místě konání voleb 
do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky

Město Slavičín v souladu s usta-
novením § 10a a   násl .  zákona 
č .  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů , 
ve   znění pozdě jš ích předpisů , 
a usnesením Zastupitelstva města 
Slavičína č. XVI/5/2017 vyhlašuje 
tyto dotační programy
Podpora sportovní a tělovýchovné 
činnosti v roce 2018: 
organizace sportovních akcí – 
turnajů, závodů, přeborů, mistrovství 
aj. (prioritně tradičních, propagují-
cích město) na území města Slavičín – 
žadatel musí být hlavním realizá-
torem,
 zajištění mistrovských, zejmé-
na mládežnických, soutěžních utká-
ní a závodů,
celoroční činnost sportovních a tě-
lovýchovných subjektů,
zajištění nesoutěžní sportovní 
a tělovýchovné činnosti,
nájmy a využití sportovních zaříze-
ní na území města Slavičín,

provoz sportovních zařízení na úze-
mí města Slavičín, zejména na opravy, 
údržbu, revize, příp. energie.
Podpora rozvoje kultury 
v roce 2018:
podpora kulturních a  společen-
ských aktivit a estetické výchovy dětí 
a mládeže,
naplňování kulturních a společen-
ských potřeb občanů, a  to zejména 
kulturních akcí místního i regionální-
ho významu,
podpora amatérských kulturních 
aktivit,
podpora zájmové umělecké čin-
nosti,
podpora kulturních a  společen-
ských aktivit seniorů,
reprezentace a  propagace měs-
ta Slavičín,
podpora uměleckých řemesel a li-
dových tradic, výstav, vydavatelské 
činnosti aj.
Podpora aktivit v oblasti životního 
prostředí v roce 2018:

organizace akcí a  zajištění čin-
ností zaměřených na  ochranu život-
ního prostředí,
organizace akcí a zajištění činností
se zemědělskou tematikou,
organizace akcí a  zajištění čin-
ností spojených s  ochranou přírody
a krajiny,
 péče a chov volně žijící zvěře, při-
spívání k vytváření kvalitnějšího pro-
středí pro volně žijící zvěř,
 stabilizace a  zvýšení počtu včel-
stev a zkvalitnění jejich chovu společ-
ně se zvýšením opylovací služby rost-
lin ve slavičínském regionu.
Podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže v roce 2018:
 podpora mimoškolních společen-
ských, kulturních, sportovních, envi-
ronmentálních a jiných podobných ak-
tivit a akcí dětí a mládeže,
podpora celoroční činnosti zájmo-
vých kroužků,
 podpora spolupráce se zahranič-
ními školami,
podpora projektů zaměřených 
na  prevenci nežádoucích společen-

ských jevů.
Lhůta pro podání žádostí je od 16. říj-
na 2017 do 6. listopadu 2017 (včetně).

Žádosti se podávají ve stanoveném 
termínu osobně nebo na  podatelnu
Městského úřadu Slavičín, Osvobo-
zení 25, 763 21 Slavičín, prostřednic-
tvím držitele poštovní licence nebo
prostřednictvím datové schránky ta-
kovým způsobem, aby byly doručeny
nejpozději poslední den lhůty pro po-
dání žádosti.

Bližší informace o  jednotlivých 
programech i  obecná pravidla pro
poskytování dotací městem Slavičín
včetně tiskopisů žádostí jsou k dispo-
zici na webových stránkách města Sla-
vičín (www.mesto-slavicin.cz) nebo
na odboru ekonomickém Městského
úřadu Slavičín, telefon: 577 004 822,
e-mail: ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Dotační programy pro rok 2018

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 11. 10.
plasty (žluté pytle ) a nápoj. kartóny 
(oranžové pytle) 25. 10.
 bioodpad (hnědé pytle – 10,- Kč/ks) 
3. 10., 17. 10., 31. 10.



Výběrové řízení
Město Slavičín vyhlašuje v  sou-

ladu s   ustanovením § 7 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové říze-
ní na obsazení pracovního místa od-
borný referent/ka odboru ekono-
mického Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce: 
 dotace poskytované městem
 místní poplatky
 Fond rozvoje bydlení
 pohledávky
 pokladna
 související ekonomické agendy
pracovní poměr:  
 na dobu určitou (zástup za ma-
teřskou a  rodičovskou dovolenou) 
se zkušební dobou 3 měsíce
nástup nejpozději od  1. led-
na 2018
platová třída: 
8. platová tř ída, nař ízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců
požadavky pro vznik pracovního 
poměru:  
 min. středoškolské vzdělání eko-
nomického zaměření ukončené ma-
turitní zkouškou
 znalost fungování principů ve ve-
řejné správě
znalost problematiky hospodaře-
ní územně samosprávných celků včet-
ně příslušné legislativy (zejména zá-
kon o obcích, správní řád, daňový řád, 
zákon o místních poplatcích, o  roz-
počtových pravidlech územních roz-
počtů, o účetnictví, o finanční kont-
role ve veřejné správě) 
 praxe v oboru výhodou 
 osvědčení zvláštní odborné způ-
sobilosti zejména na  úseku správy 
daní a poplatků výhodou
dobré komunikační schopnos-
ti v písemném i mluveném projevu 
 psychická odolnost
 zájem o obor 
 zodpovědnost a vysoké pracovní 
nasazení, samostatnost, pečlivost, 
flexibilita, loajalita
 používání a znalost práce na PC 
(zejm. MS Office – Word, Excel; eko-
nom. systém Gordic výhodou) 
 řidičské oprávnění skupiny B (ak-
tivní schopnost řízení referentské-
ho vozidla)
Termín podávání přihlášek:

Doručením na podatelnu města 
Slavičín – radnice, Osvobození 25, 
763  21 Slavičín do  13. října 2017 
do  12.00 hodin. Další informace 
na www.mesto-slavicin.cz.

Oznámení
Charita Slavičín ozna-

muje, že od 1. září 2017 do-
šlo ke změně původního názvu církevní 
právnické osoby Charita sv. Vojtěcha Sla-
vičín na Charita Slavičín. Tento nový ofi-
ciální název je úředně ukotven v Rejstří-
ku evidovaných právnických osob Minis-
terstva kultury ČR. 
Humanitární sklad uzavřen

Charita Slavičín oznamuje veřejnos-
ti, že z technických důvodů je od 1. září 
2017 dočasně pozastaveno přijímání po-
užitého šatstva a obuvi do humanitární-
ho skladu. Obnovení provozu skladu bude 
včas oznámeno.

Mgr. Milena Tománková, ředitelka
Tábor s Charitou – poděkování

V termínu 14. – 18. srpna 2017 zorga-
nizovala Charita Slavičín již posedmé tra-
diční Tábor při Charitě s bohatým zážitko-
vým programem. Tentokrát se tábora zú-
častnilo 12 dětí od 4 do 12 let. Byl připra-
ven pestrý zábavný i poznávací program. 
Pod vedením pracovníků Charity děti roz-
víjely také své dovednosti a schopnosti 
pomocí rozmanitých rozvojových aktivit 
a vytvářely zajímavé umělecké předměty.

Účastníci dvakrát vyzkoušeli nově zre-
konstruované koupaliště ve Slavičíně, pod 
vedením paní Marie Vaško zhotovili z ke-
ramické hlíny sošky andělů a pamětní me-
daile. K pozoruhodným zážitkům tábora 
přispěla úterní návštěva Kovozoo ve Sta-
rém Městě, velkému zájmu se rovněž těšil 
program na chalupě pana Miloslava Ple-
tánka, který předvedl pravěké rozdělá-
vání ohně, střelbu šípem na cíl a zasvětil 
děti do historie lukostřelby. Středeční od-
poledne prožily děti v Hasičské zbrojnici 
ve Valašských Kloboukách s ukázkami mo-
derní požární techniky. Všichni účastníci 
s nadšením uvítali program Agility, věno-
vaný výcviku asistenčních psů a psů pro 
canisterapii.  Děti si mohly samy vyzkou-
šet výcvik psa, canisterapii a zadovádět si 
při společných hrách. Cílem páteční ces-
ty do Nevšové byla prohlídka domácího 
i exotického zvířectva v domě paní Šárky 
Černíčkové. Program tábora vyvrcholil te-
rénní hrou Honba za pokladem a opéká-
ním špekáčků v Pivečkově lesoparku, vy-
plněním dotazníků, ohlédnutím za zážitky 
z celého týdne a poté předáním pamět-
ních medailí všem účastníkům.

V pestrém programu, plném her, ne-
chyběla možnost získání nových zají-
mavých poznatků, zkušeností i  dobro-
družných zážitků. Proto věříme, že bu-
dou děti i jejich vedoucí na tyto společ-
né prázdninové dny, prožité na Táboře 
s Charitou, opět rádi vzpomínat a  těšit 
se na příští ročník.

Charita Slavičín vyjadřuje touto ces-

tou upřímné poděkování za uskutečnění 
středečního odpoledne hasičům Hasič-
ského záchranného sboru Zlínského kra-
je – stanice Valašské Klobouky. Naše velké 
poděkování patří také paní Kuncové z Li-
pové z Klubu canisterapie při Rodinném 
a mateřském centru Slavičín a slečně Evě 
Skovajsové ze Slavičína a jejímu psu Char-
liemu, držiteli stříbrné medaile v soutě-
ži Pes Zlína, za program Agility – cvičení 
psů. Dále velmi děkujeme paní Marii Vaš-
ko za odborné vedení dětí při vytváření 
keramických pamětních předmětů, paní 
Šárce Černíčkové za umožnění prohlíd-
ky zvířecích svěřenců v jejím domě, panu 
Miloslavu Pletánkovi za dopoledne luko-
střelby. Velké díky projevujeme rovněž 
všem ostatním našim příznivcům a dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na přípravě, 
organizaci a realizaci tábora.
Zahradní slavnost

Charita Slavičín jako každoročně
uspořádala i  letos na  sklonku léta Za-
hradní slavnost. Tradiční slavnostní pro-
gram pro děti i dospělé proběhl 9. září 
2017 v areálu u Sokolovny ve spolupráci 
Charity Slavičín a města Slavičín. 

Během pestrého odpoledne bylo pro
děti připraveno celkem 8 soutěžních sta-
novišť s   vědomostními, dovednostními 
a  pohybovými úkoly. Úspěšní nadšenci, 
kterým se podařilo splnit všechny úkoly 
na všech stanovištích, byli v cíli odměně-
ni dárkovým balíčkem a obdrželi poukáz-
ky na občerstvení. Děti měly také možnost 
si zadovádět na skákacích hradech, tram-
políně a skluzavkách, tvořily ve výtvarné 
dílničce. Pro malé zájemce bylo připrave-
no i malování na obličej. Potěšilo nás rov-
něž krásné pěvecké vystoupení paní Věry 
Dobrovské z Bohuslavic nad Vláří a ukázky 
canisterapie a agilit se psy členů Klubu ca-
nisterapie při Rodinném a mateřském cen-
tru Slavičín, z. s. Pracovnice Střediska do-
mácí péče – Charitní ošetřovatelská služba 
Slavičín dospělým zájemcům zdarma mě-
řily krevní tlak a cukr. Po dobu celého zá-
bavného odpoledního programu bylo při-
praveno bohaté občerstvení.

Tato akce mohla být uskutečněna
díky finanční podpoře z rozpočtu města 
Slavičín. Charita Slavičín rovněž děkuje 
pracovníkům Městského infocentra Sla-
vičín a  jeho vedoucí, paní Bc. Marii Stu-
deníkové, za zapůjčení prostor a vybave-
ní a za pomoc při přípravě materiálního 
zabezpečení akce. Poděkování za zapůj-
čení her patří Nadaci J. Pivečky a DDM 
Slavičín, další poděkování za spolupráci 
a podporu akce náleží firmám Pivovar Hrá-
dek, s. r. o., pana Radomíra Svobody, Po-
traviny Mona paní Moniky Hubíkové, fir-
mě Papírnictví – Kancelářské potřeby Va-
clovi, uzenářství Ritter Valašské Klobou-

ky, panu Šebákovi za ozvučení slavnosti,
účinkující paní Věře Dobrovské, členkám
Klubu canisterapie při Rodinném a ma-
teřském centru Slavičín: Bc. Kamile Šev-
číkové, Aleně Šolcové a Petře Mojžíškové
a všem dobrovolníkům a příznivcům cha-
ritního díla, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci programu.

Akce se díky slunečnému počasí těšila 
hojné účasti ze strany veřejnosti, na sta-
novištích zvládalo úkoly celkem 130 dětí.
Věříme, že letošní program Zahradní slav-
nosti přispěl k Vaší dobré pohodě a že jste
s námi všichni prožili krásný den, plný ne-
zapomenutelných zážitků.

Pracovníci Charity Slavičín

Charita Slavičín

Naše zařízení má jiný časový režim
než běžné školy. Nekončí 30. červnem, 
protože následují prázdninové aktivity, 
a začíná až v říjnu.

Září patřilo přípravám na „náš“
školní rok, který začne 2. října. Zveřej-
nili jsme nabídku zájmových kroužků 
a budeme rádi, když si z ní vyberete. 
V září jsme se rovněž spolupodíleli na 
celostátní humanitární akci „Rozsviťte 
se Světluškou svět nevidomých“, která 
proběhla ve středu13. září 2017. Výtě-
žek sbírky je 15 966 Kč. Za hladký prů-
běh akce děkujeme „světluškám“ a také 
vedení GJP a SOŠ Slavičín. Poděkování 
samozřejmě patří i těm, kteří do sbír-
ky přispěli a díky nimž je vybraná část-
ka tak vysoká. Nás, kteří jsme přispěli, 
může těšit to, že peníze pomohou tam, 
kde je třeba.
Co se dělo v domečku v září?

Především probíhala příprava pro-
stor – nová výmalba některých klubo-
ven, nová dlažba u vstupu a v šatně, 
nové koberce a vybavení.

Ve dnech 22. – 23. září 2017 probě-
hl další ročník Pohádkiády ve spoluprá-
ci s místní knihovnou.

Dne 25. září 2017 se sešli všichni naši
pracovníci na zahajovací schůzi a zabý-
vali se přípravou na nadcházející provoz.
Na co se můžete těšit v říjnu?
20. 10. 2017 Dýňohraní – akce pro
rodiče a děti, kteří si vyřežou dýňové 
strašidýlka, po vyhodnocení se společ-
ně rozsvítí před DDM
 26. 10., 27. 10. program pro děti na
podzimní prázdniny, děti dostanou na-
bídku ve školách

Nabídku zájmových kroužků a kur-
zů a informace o našich akcích můžete 
sledovat na webových stránkách DDM 
a Facebooku.

Děti, už se na vás moc těšíme.
Pracovníci DDM Slavičín

Zprávy 
z domečku



Vzdělávací středisko

Po  8.00 – 13.00
Út  8.00 – 13.00
St  8.00 – 13.00
Čt   zavřeno
Pá  8.00 – 13.00

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

V případě konání kurzů nebo jiných
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností omezena.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
 Práce na PC pro pokročilé 
20 hodin (700 Kč) 
 Internet a  komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
 Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč) 
 Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz první pomoci – cena podle po-
čtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je mi-
nimálně 8 účastníků.
H l a s t e  s e  n a   t e l e f o n n í m  č í s l e
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.

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

říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle
777 913 782.
 Každé úterý v 16.00 hodin v měst-
ské knihovně
 Plán aktivit na říjen: korálkování

Připravujeme:
 18. 10. Benefiční představení
Zítra to roztočíme, Jaroušku!

Vstupenky lze zakoupit v sídle Nada-
ce Jana Pivečky, v městském infocent-
ru nebo si je můžete rezervovat na tel.:
739 095 315.    

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Zahájení na GJP a SOŠ
Na škole jsme zahájili s 500 žáky a 60 

zaměstnanci. Na gymnáziu jde o 25. vý-
ročí vzniku školy, které si budeme růz-
nými akcemi připomínat celý školní rok. 
Nyní k výročí vychází Almanach 2017, 
který najdete na www.gjpsosslavicin.
cz a na jehož vydání se finančně podí-
lelo město Slavičín, firmy TVD – Tech-
nická výroba, Groz Beckert, CEBES Bru-
mov. Děkujeme za příspěvek.
Práce za více než 10 mil. Kč na gym-
náziu probíhají dle stanoveného harmo-
nogramu, předání celé budovy k užívá-
ní proběhlo 30. září 2017. Druhá fáze 
investiční akce „Půdní vestavba od-
borných učeben“ na gymnáziu za cca 
20 mil. Kč je schválena orgány IROP 
k  financování. Nyní se připravuje ve-
řejná zakázka na  dodavatele stavby. 
Připravujeme investiční akci na vybu-
dování sportovního hřiště na pozem-
ku SOŠ za cca 2,5 mil. Kč.
Na škole pokračuje od 1. září 2017 
školní psycholog, který je žákům, ro-
dičům k dispozici dle náplně práce:
- Individuální konzultace v rámci výuko-
vých či výchovných obtíží dítěte
- Pomoc a  podpora při řešení osob-
ních problémů žáka (vztahové či ro-
dinné záležitosti)
- Kariérové poradenství – volba vhod-
ného semináře, volba vysoké školy
- Diagnostika intelektu, osobnosti

Na škole pracují dvě výchovné ko-
mise k  řešení problémových situací 
žáků, Žákovský parlament jako nástroj 
komunikace učitelů a žáků, Pedagogic-
ká rada, škole významně pomáhá Aso-
ciace rodičů a přátel školy.

Finanční podpora žákům
Asociace rodičů a  přátel gymná-

zia i  tento rok finančně podpoří prv-

Dny otevřených dveří v budovách gymnázia a SOŠ
10. 11. 2017 od 8.00 do 17.00 hodin 11. 11. 2017 od 8.00 do 12.00 hodin

Děkujeme za pochopení, trpělivost studentům gymnázia i jejich rodičům při
rozsáhlé modernizaci budovy – po rozsáhlé rekonstrukci SOŠ bude výsledkem
jedna z nejmodernějších škol ve Zlínském kraji.

ní ročník G-1 na gymnáziu částkou cca
2 000 Kč. Za žáky děkujeme. Studenti
SOŠ mají ve všech oborech v odborném
výcviku finanční podporu od firem, na-
víc obory obráběč a instalatér také ze
Zlínského kraje.
 Zavádíme do  předmětu Seminář
z ekonomie, biologie, ICT, chemie me-
todu CLIL – částečná výuka předmětu
v anglickém jazyce. Výuka cizích jazy-
ků na gymnáziu je dlouhodobě nabí-
zena v němčině, francouzštině, ang-
ličtině, španělštině, ruštině a pro lé-
kařské obory také nepovinně v latině,
což gymnázium řadí nejenom ve Zlín-
ském kraji mezi školy s nejširším vý-
běrem cizího jazyka.
 Útvar SOŠ zabezpečil pro spádo-
vé regionální školy maturitní zkouš-
ky (náhradní a  opravný termín, cel-
kem 40 maturantů).
 S eznamovací  pobyt pr vních
ročníků absolvovali žáci primy a G-1
na  Jelenovské, následně proběhla
imatrikulace dne 25. září 2017 na rad-
nici města.
 Maturitní ročníky oktávy a G-4 ab-
solvovaly historicko-kulturní návště-
vu Prahy ve dnech 18. až 22. září 2017
pod vedením třídních učitelů.

Projekty 
Zahajujeme projekt, který je zamě-

řen na podporu žáků ohrožených škol-
ním neúspěchem, využití cizích jazyků

a nových metod ve výuce, spolupráci
škol a  potenciálních zaměstnavate-
lů a osobnostně profesní rozvoj pe-
dagogů „Podpora vzdělávání na GJP
a  SOŠ Slavičín“ v  celkovém nákladu
1 160 254 Kč.

Novým projektem je také Mléko 
do škol, kde děti jednou za 14 dnů zdar-
ma obdrží mléčný výrobek a ovoce.

Taneční 2017
Pravidelnou středoškolskou  akti-

vitou a neodmyslitelnou společenskou
událostí studentského života jsou pro
první ročníky na gymnáziu a SOŠ kur-
zy tanečních. Výuka kurzu bude pro-
bíhat v Sokolovně Slavičín pod vede-
ním tanečního mistra Aleše Mědílka ze
Zlína, a to od 9. října 2017 každé pon-
dělí předběžně od 16.00 hodin. Kurz
obsahuje 11 lekcí včetně závěrečné-
ho slavnostního plesu. 

Nabídka kroužků pro školní rok
2017/2017 – přihlásit se mohou žáci 
i základních škol

Dramatický kroužek, Konverza-
ce v JN, Konverzace v JA, Jazyk rus-
ký, Jazyk španělský, Jazyk francouz-
ský, Latina, Jóga, Výtvarný kroužek,
Sportovní hry, Chemický kroužek, Bi-
ologický kroužek, Astronomický krou-
žek, Fyzikální kroužek, Základy inte-
grálního počtu, Programování – auto-
matizace, robotizace

Pro veřejnost nabízíme školení
a práce:
Strojírenství – výroba strojírenských 
výrobků z kovů a  jiných technických
materiálů, CNC obrábění
Instalatérství – rozvody vody a tope-
ní a jejich opravy
Elektrikářství – zhotovení elektro 
rozvodů a jejich opravy
Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových auto-
mobilů, příprava na technické prohlíd-
ky, přezouvání pneu.
Kuchař-číšník – obsluhy při společen-
ských akcích
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Nová jídelna okouzlila
Poslední místo ve  škole, které si

pamatovali v původní podobě rodiče
a  snad i  prarodiče našich žáků, byla
školní jídelna. Hlučná, neútulná, uma-
kartová továrna na obědy. Základním
zadáním pro odborníky tedy bylo sní-
žit hlučnost. To se dokonale podařilo
využitím akustického podhledu a spe-
ciální podlahy. Celkový dojem umoc-
ňuje nový nábytek a moderní diodo-
vé osvětlení, které šetří elektrickou

energii. Celkové náklady na komplet-
ní rekonstrukci včetně výměny radiá-
torů dosáhly téměř 2 mil. Kč. K mo-
derní škole patří nejen odborné vy-
bavení, ale i zázemí, které odpovídá 
21. století a v tomto případě to byly 
dobře investované prostředky zřizo-
vatele. Když k tomu přidáme pestrou 
nabídku chutných obědů, není divu, 
že strávníkům všech generací v nové 
jídelně opravdu chutná. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Srdečně vás a vaše děti zveme na Dny
otevřených dveří.
Přijďte si prohlédnout prostory naší
školy, seznámit se s novými kamarády
a se zaměstnanci školy.
Termíny v MŠ Vlára 
(14.15 – 16.00 hodin):

Žáci ochutnají bioprodukty
Čtyři druhy neochucených výrob-

ků – mléko, zákys, jogurt a sýr s ozna-
čením bio ochutnají bezplatně naši 
žáci v rámci projektu „Mléko do škol“. 
Škola podepsala smlouvu s Ekofarmou 
Javorník o  dodávce výrobků v  rám-
ci tohoto projektu. Součástí projektu 
bude i návštěva ekofarmy a další do-
provodné akce. Obdobně jsme uza-
vřeli smlouvu s dalším regionálním vý-
robcem TOKO AGRI, a. s., z Rudic, zná-
mým pod zkratkou „Ovocňák“, o reali-
zaci projektu „Ovoce do škol“. Obdob-
ně jako u předchozího projektu žáci ob-
drží jedenkrát za 14 dní zdarma balí-
ček s ovocem nebo jiným produktem 
této firmy. I zde počítáme s návštěvou 
moštárny a dalšími doprovodnými ak-
cemi. Věříme, že se tyto aktivity setka-
jí s kladnou odezvou nejen rodičů, ale 
především našich žáků. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Zájmová činnost při ZŠ Slavičín-Vlára
Kromě  povinného základního

vzdělávání poskytuje naše škola žá-

kům také pestrou nabídku zájmových
útvarů a nepovinných předmětů. Kaž-
doročně se snažíme rozšířit jejich po-
čet a zaměření.

Kromě vedení školního Centra spor-
tu zaměřeného na spolupráci žáků okol-
ních škol se naši vyučující tělesné vý-
chovy tradičně věnují žákům se zájmem
o sport v nepovinném předmětu Spor-
tovní hry. V letošním roce tak bude pra-
covat celkem šest oddílů. 

Pro většinu kroužků je garantem 
školní klub při naší škole. V  letošním
školním roce nabízí tyto zájmové útva-
ry: Školní informační centrum, Slavičá-
nek, Výtvarný kroužek, Tvořivé ruce,
Roztleskávačky, Míčové hry, Drama-
tický kroužek, Zábavná logika a  ba-
datelství, tradiční Taneční kurz žáků
a  letošní novinka – Country kroužek.
Ve spolupráci s Domem dětí a mláde-
že nabízíme například kroužek mažo-
retek. Zájmové útvary, které poskytu-
je škola bezplatně, mohou navštěvovat
žáci od prvního do devátého ročníku.

Mgr. Lenka Tomečková, 
vedoucí školního klubu

Dne 24. srpna 2017 se v Nadaci Jana
Pivečky ve Slavičíně uskutečnil metodic-
ky zaměřený kurz Synthetic Phonics &
Grammar, určený pro vyučující a lekto-
ry anglického jazyka. Jolly Phonics je
metoda vycházející ze znalosti anglic-
kých hlásek, děti se jejím prostřednic-
tvím učí číst a psát v angličtině zábav-
nou a hravou formou.

Tento jednodenní kurz vedla zkuše-
ná lektorka a ředitelka jazykové školy
FunSpace ve Španělsku, Ing. Jana Mi-
kulec, která metodu Jolly Phonics &

Dny otevřených dveří v MŠ Slavičín-Vlára

Jolly Phonics & Grammar ve Slavičíně

Rescue Patrol 2017
17. 10., 14. 11., 16. 1., 13. 2., 13. 
3., 17. 4.
Termíny v MŠ Nevšová 
(14.15 – 15.30 hodin):
10. 10., 14. 11., 9. 1., 13. 2., 6. 3., 10. 4.
Těší se na vás kolektiv MŠ Vlára a MŠ 
Nevšová.

Grammar používá ve  svých kurzech 
pro děti. Celý kurz probíhal v anglic-
kém jazyce. Účastníci kurzu se dozvě-
děli nejen, v  čem tato metoda spočí-
vá, ale získali také spoustu praktických 
návodů a užitečných rad, jak při výuce 
Jolly Phonics postupovat, a odnesli si 
množství materiálů. 

Přínosné bylo i  samotné setkání 
účastníků, neboť přijeli vyučující z růz-
ných (vzdálených) částí naší republiky 
(Praha, Trutnov, Šumperk, Brno, Olo-
mouc). Učitelé mohli o  přestávkách 
společně konzultovat problémy, se 
kterými se ve své praxi setkávají. Pro-
gram celého dne byl přínosný i zábav-
ný, účastníci si vyzkoušeli celou řadu 
aktivit pro děti na vlastní kůži. 

Lektorce patří dík za důkladnou pří-
pravu a organizaci tohoto kurzu, ve kte-
rém jsme se seznámili s novým přístu-
pem k výuce anglického jazyka. 

Mgr. Pavlína Hořáková, Ph.D.

Ve  dnech od  5. do  9. září 2017
proběhl na  Litoměřicku 18. ročník 
záchranářského cvičení s   názvem 
Rescue Patrol 2017. Jedná se o mezi-
národní cvičení, které je určeno pro 
zdravotníky, hasiče, armádu, kyno-
logy a další složky IZS a  je zaměřeno 
na   mimořádné události s   větším 
počtem raněných. Za jednotku JPO II 
Slavičín se účastnili čtyři členové této 
jednotky – Václav Běhunčík, Miroslav 
Macháč, Jiří Struhař a Martin Lutonský.

Po  slavnostním zahájení čekala
všechny zasahující série menších 
zásahů s  názvem Emergency, které 
probíhaly v  průběhu večera a  noci. 
Námět těchto situací byl například 
dopravní nehoda, zranění dělníků 
ve  výkopu po  explozi munice nebo 
třeba požár nočního podniku. 

Druhým dnem již začínaly zásahy
většího rozsahu, které probíhaly bě-
hem dnů i nocí. Přes celý týden jsme 
si mohli vyzkoušet mnoho situací, 
které byly situovány v  širokém okolí 
Roudnice nad Labem, Litoměřic nebo 
Terezína. Řešili jsme situace převrá-
cených raftů na divoké řece s násled-
ným vyhledáváním nezvěstných vo-
dáků, ztracenou skupinu turistů v te-
rezínských podzemních chodbách, 
únik čpavku na   stadionu, pátrání 
po  osobách v  opuštěných domech, 

které byly zasaženy větrnou smrští
nebo pátrání a ošetření osob zasaže-
ných ebolou. Všechny tyto zásahy sle-
dovali a hodnotili komisaři z  řad ZZS
a HZS. Poslední zmiňovaný zásah hod-
notíme jako jeden z nejtěžších, proto-
že probíhal v  otevřeném vojenském
prostoru během noci a v protichemic-
kém vybavení.

Poslední den celého cvičení byl vy-
hrazen pětiboji. Do pětiboje se zapo-
jilo celkem třináct pětičlenných druž-
stev. V této soutěži jsme se spojili se
zdravotníky z Plzně a vytvořili jsme tak
dvě družstva. Výsledek nás mile potě-
šil – mimo věcné ceny jsme si odvezli
poháry za první a druhé místo.

Co říci závěrem? Těšíme se na dal-
ší ročník 2018.

Za JPO II Slavičín VJ. Martin Lutonský
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Program:
2. říjen 2017 Pondělí pro celou rodinu
9.00 – 11.00 Jak si s knížkou hrát, 
jak se s  knížkou smát! Veselé čte-
nářské dopoledne pro děti z mateř-
ských škol. 
13.00 – 15.00 Děti, tátové, mámy, 
tvořte a hrajte si s námi! Kreativ-
ní pořad pro celou rodinu. Dospělí 
s nejmenšími si mohou zpříjemnit od-
poledne s antistresovými omalován-
kami a obrázkovými mandalami. Děti 
čeká za pomoci rodičů tvorba výtvar-
ných prací s motivy zvířátek ze zná-
mých knižních příběhů.
3. říjen 2017 Úterní návštěvní den 
– Den otevřených dveří v knihovně!
9.00 – 20.00 Životy slavných. Ce-
lodenní výstava spojená s  prezen-
tací biografických publikací z  fondu 
knihovny se zaměřením na letošní ju-
bilea významných mužů a žen z naší 
historie (Tomáš Garrigue Masaryk, 
Marie Terezie aj.)
13.00 – 16.00 Kdo byl kdo? Vědo-
mostní odpoledne s kvizy a doplňo-
vačkami pro děti a mládež.
13.00 – 16.00 Barevný podzim. 
V  kreativní dílně budou děti tvořit 
z přírodnin, papíru a dalších materi-
álů. Součástí dílny je prezentace kní-
žek s další inspirací na tvorbu s tema-
tikou podzimu.
19.00 Z jejich života! Literární ka-
várna zaměřená na povídání a četbu 
s  tematikou osudů významných čes-
kých i  světových osobností. Součás-
tí pořadu je volná diskuze o všem ko-
lem čtenářství, knih a  jejich autorů. 
Čeká Vás také exkurze po celé knihov-
ně včetně výstavní galerie a starožit-
né studovny MUDr.  L. Horáka. Sou-
částí akce je malé občerstvení a také 
Podzimní „výběr z hroznů“ – výsta-
va knižních novinek.

V  tento den se mohou noví zá-
jemci o  registraci do  knihovny při-
hlašovat ZDARMA! Noví zájemci z řad 
dětí a mládeže do  15 let se mohou 
do  knihovny ZDARMA registrovat 
po celý měsíc říjen!
4. říjen 2017 Středa bez bariér 
9.00 – 11.00 Klub koumáků – vol-
né pokračování. Další z cyklu vědo-
mostních soutěžních pořadů pro kli-
enty Charity Slavičín. 
 13.00 Genesis. Přednáška a ko-
mentovaná exkurze po stejnojmenné 

výstavě pro členy z Klubu důchodců.
6. říjen 2017 Pátek pro všechny ge-
nerace
8.00 – 11.00 Desatero správné-
ho čtenáře. Seznámení se službami
a s fondem oddělení pro děti a mlá-
dež, určeno všem věkovým katego-
riím žáků ZŠ (registrace do knihovny,
pravidla orientace v dětském oddě-
lení, funkce online katalogu knihov-
ny, web a Facebook knihovny, nabíd-
ka volnočasových aktivit dětem, pre-
zentace populárních dětských knížek
a jejich autorů)
 13.30 Knihovna naopak! Literární
a jiné hříčky pro děti ze školních družin.
 Rozpustilé příběhy. Výstava a pre-
zentace knih pro děti a mládež tema-
ticky laděná k uvedené akci.
13.00 – 16.00 Na  Facebooku
v  každém věku. Kurz základů ovlá-
dacích prvků Facebooku pro senio-
ry i pro další zájemce z řad veřejnos-
ti. Na kurz je potřeba objednání pře-
dem na tel. 577 341 481 nebo knihov-
na@mesto-slavicin.cz.
14.00 Genesis. Přednáška a  ko-
mentovaná exkurze po stejnojmenné
výstavě pro členy Diaklubu.

V Týdnu knihoven 2. – 7. října 2017
vás zveme na unikátní historicko-vě-
deckou výstavu 

GENESIS – STVOŘENÍ 
Na výstavě uvidíte více než 100 his-

torických objevů na informačních pa-
nelech, jedinečnou sbírku zkamenělin,
minerálů a lebek tzv. předchůdců člo-
věka z celého světa, sbírku přírodově-
deckých publikací, dokumentů zamě-
řených k tématu výstavy, puzzle obra-
zy a mnoho dalších zajímavostí. Sou-
částí výstavy je každodenní promítání
dokumentárních filmů a konání před-
nášek souvisejících s tematikou výsta-
vy, určených veřejnosti. Promítání pro-
běhne denně od 17.00 do 18.00 hodin
vždy před besedami.

Výstava bude otevřena denně:
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 v galerii
městské knihovny ve 3. podlaží. (So-
bota 7. října 2017 13.00 – 16.00 ho-
din). Skupiny zájemců (senioři, školy
aj. organizace a sdružení) si mohou
předem domluvit komentovanou
prohlídku výstavy osobně v Městské
knihovně Slavičín, případně na tel.
577 341 481.

Doprovodný program – vernisáž
a cyklus přednášek v podání Mgr. Li-
bora Votočka, autora a  realizáto-
ra výstavy: 
Pondělí 2. října 2017 Slavnostní ver-
nisáž výstavy.

Začátek: 17.00 hodin v  gale-
rii městské knihovny (3. podlaží).
Po vernisáži proběhne od 18.00 ho-
din komentovaná prohlídka výstavy.
Nabídka přednášek:
Přednášky se budou konat v sále v 1.
podlaží knihovny, začátek: 18.00 ho-
din, vstup volný.
 Úterý 3. října 2017 Největší kata-
strofy v dějinách Země
 Středa 4. října 2017 Temná histo-
rie evoluce
 Čtvrtek 5. října 2017 Informace,
které drží svět pohromadě
 Pátek 6. října 2017 Neuvěřitelná
stvoření popírající evoluci
Sobota 7. října 2017 Je Genesis his-
torie nebo mýtus?

Další říjnové akce pro veřejnost
 Čtvrtek 12. října 2017 
Veselé čtení s Nezbedníčkem 

Zábavné literární a výtvarné odpo-
ledne pro rodiče s předškoláčky s ne-
zbedným skřítkem, který dětem před-
staví knížku Učení s Peppou – Barvy.
Začátek: 15.00 hodin v  1. podlaží
městské knihovny.

 Pátek 13. října 2017 – středa 8. lis-
topadu 2017
Výstava Jiří Ročák: Vosková batika,
Zdeněk Matyáš: Dřevené plastiky.

Vernisáž: pátek 13. října 2017, v 17.00
hodin, galerie knihovny.

 Čtvrtek 19. října 2017
Fantastické záhady.
Beseda s Arnoštem Vašíčkem, záha-
dologem a autorem knih o tajemnu.
Arnošt Vašíček je také tvůrcem zná-
mých televizních seriálů Ďáblova lest,
Ztracená brána, Strážce duší či Plane-
ta záhad. Představí Vám neobjasněné
archeologické nálezy, podivné úkazy
a paranormální jevy, které naznačují
tajemnou minulost naší planety. Do-
zvíte se také o  jeho nejzajímavějších
objevech z cest do více než osmdesá-
ti zemí – např. o utajovaných mumiích
mimozemšťanů, podzemních městech,
o tajemství starověkých civilizací, o tr-
paslících z Jávy či o tom, co skrývá tzv.
Voynichův rukopis. Besedu doplňuje
promítání unikátních videozáznamů.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna.
Vstup volný!

 Úterý 31. října 2017 
Kaleidoskop Jana Rejžka aneb Hud-
ba, kterou na  Radiožurnálu neu-
slyšíte. 
Klubový pořad známého kultur-
ního publicisty a  hudebního kriti-
ka. Jan Rejžek zde představí kvalit-
ní domácí i zahraniční hudební tvor-
bu pestrých stylů a žánrů formou hu-
debních ukázek s  doprovodným ko-
mentářem. (např. irský folk, evropská
a africká etnická hudba, aj.) Začátek:
17.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný!

Městská knihovna v říjnu
Opět se s Vámi velmi rádi setkáme nejen v tradičním Týdnu knihoven (2. – 7.

říjen 2017), ale i v období celého října. Čeká vás měsíc plný akcí určených všem
věkovým kategoriím. Těšíme se na vaši návštěvu!

MUDr. Marie Častulíková oznamuje, že ve dnech 16. – 20. října 2017
neordinuje. Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
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V neděli 23. července 2017 pořá-
dali včelaři ze Šanova na místním vý-
letišti včelařské odpoledne. Letošní
téma: „Včela medonosná očima dětí“.
V průběhu školního roku připravili žáci
ZŠ a MŠ Šanov se svými učitelkami vý-
stavu výkresů a  tvořivých výrobků.
Šanovští včelaři pak měli velmi těžký
úkol – vybrat nejlepší práce. Nejlep-
ší díla byla odměněna sklenicí medu.
A kdo si tedy mohl smlsnout vzácné
„včelí zlato“? Za I. kategorii (ZŠ): 1. Na-

Základní organizace ČSV Slavičín

Hledáme 
kamarádky do týmu

Farní den

Slavičínští hasiči představili svou práci dětem

tálie Chlebanová (10 let), 2. Petra Va-
lentová (8 let), 3. Kamil Ševčík (11 let). 
Za II. kategorii (MŠ): 1. Alžběta Caho-
vá (6 let), 2. Linda Skácilová (5 let), 3. 
Rozálie Prchlíková (4 roky). Také ostat-
ní děti, které se účastnily těchto vý-
tvarných a tvořivých aktivit, dostaly 
na konci školního roku sladkou odmě-
nu od starosty obce.

Celá akce byla obohacena o  po-
hoštění domácími zákusky, které na-
pekly ženy včelařů, takže všichni moh-

li ochutnat nejenom medové perníč-
ky, domácí věnečky, žloutkové řezy, 
ořechové rohlíčky, ale třeba i valaš-
ské frgály. K dobrému posezení při-
spěl pan Suchánek svým hudebním 
doprovodem. K tomu vystoupili naši 
malí i velcí heligonkáři, kteří se ovlá-
dání heligonek teprve učí, ale protože 
mají velkou trpělivost a odvahu, skli-
dili nejeden upřímně velký potlesk. 

Všichni účastníci měli také mož-
nost zakoupit si včelí produkty a vče-

lařské potřeby, které prodával pan
Trunda.

Tradičně byla připravena boha-
tá tombola, která se chlubila velkým
množstvím sklenic medu od místních
včelařů a samozřejmě byla doplněná
hodnotnými cenami od  podnikatelů
místních i okolních.

Odpoledne se vydařilo, počasí přá-
lo, účast byla velká. Všem organizáto-
rům této akce patří velké poděkování
a těšíme se na příští rok v tak hojném
počtu jako letos.

Včelaři Šanov

Ve středu 13. září 2017 se žáci ZŠ
a MŠ Šanov zúčastnili exkurze, kterou
pro nás uspořádali zaměstnanci slavi-
čínské hasičské stanice. Provedli nás
nejenom po hasičské budově, ale ne-
chali žáky i děti z MŠ ochotně osahat
jednotlivé pomůcky a  nářadí, které
používají při požárních zásazích.

Nejpr ve nás zavedli v   budově
do 1. patra a tam nám promítli video-
prezentace, které nás všechny sezná-
mily se zásahy hasičů a konkrétně uká-
zaly, jak je tato práce nejenom namá-
havá, ale i nebezpečná. Díky odborné-
mu a poutavému výkladu pana Tomá-
še Juříka děti pochopily, že i ony samy
mohou být při nebezpečných situacích

užitečné, pokud budou o těchto situ-
acích něco vědět… Kromě toho si v 1. 
patře mohly děti i otestovat svou fy-
zičku. Měly totiž možnost vyzkoušet si, 
jak se cvičí v posilovně hasičských pro-
fesionálů, kteří si neustále musí udr-
žovat tělo v dobré kondici, aby jim při 
zásazích neselhala jejich fyzická výdrž.

V  přízemí nově zrekonstruova-
né budovy se nás slovem ujal pan Jo-
sef Šimčík, který nám ukázal, jak fun-
gují výjezdová vrata hasičských vozů 
a zároveň zabudovaný systém odsá-
vání výfukových plynů ve dvou gará-
žích. Také jsme si mohli prožít společ-
ně s oběma profesionály, jak to vypa-
dá, když mají poplach. Stanice je sa-

mozřejmě ve  spojení s  kolegy HZS 
ve  Zlíně, takže ve  spolupráci s  nimi 
nám mohli slavičínští kolegové uká-
zat přesně, jaké mají v tu danou chví-
li úkoly a kolik na to mají času – pouhé 
dvě minuty – aby se okamžitě vypra-
vili z garáže hasičským vozem na vý-
jezd v plné výbavě!

V  neposlední řadě jsme si moh-
li prohlédnout kompletně vybavený 
hasičský vůz a dokonce i osahat ně-
které části výzbroje: např. rozmotat 
a smotat hadice a také z nich stříkat 
vodu – s pomocí si to zkusili nejenom 
žáci, ale i děti z MŠ. Mohli jsme ještě 
vidět, jak fungují hydraulické nůžky 
a rozbrušovací pila v akci. Všude léta-

ly jiskry, ale nikdo se ani nehnul, chtě-
li jsme vidět více! A tak hasiči ještě vy-
táhli záchranné nafukovací lehátko
a názorně nám na paní učitelce před-
vedli, jak je člověk bezpečně a těsně
stažený, když potřebuje, aby jeho tělo
zůstalo nehybné při úrazu.

Poslední tečkou a  současně po-
myslnou třešničkou na dortu tohoto
dopoledne byla možnost sednout si
do velkého hasičského vozu. A nejen
to! Mohli jsme se v něm všichni po-
vozit! Dětem se určitě tato jízda vry-
je do paměti a možná někteří z nich
v  sobě objeví dispozice a odhodlání
pro hasičské povolání!

Ještě jednou moc děkujeme za za-
jímavé zážitky.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Šanov

V neděli 27. srpna 2017 uspořádala
farnost sv. Vojtěcha ve Slavičíně ve spo-
lupráci s Charitou sv. Vojtěcha ve Slavi-
číně už čtvrtý „Farní den“. V minulém
roce se akce poprvé konala v areálu letní
scény zámeckého parku. A byla to volba
vskutku dobrá. I letošní „Farní den“ byl
předem avizován ve Slavičínském zpra-
vodaji, na městských a  farních webo-
vých stránkách i na plakátovacích mís-
tech města a farnosti. Cílem této akce
je neformální setkání nejen slavičín-
ských farníků, ale především široké ve-

řejnosti. Farní den začal v areálu letní 
scény v 11.00 hodin mší svatou, která 
byla svým způsobem zaměřena zvlášť 
na  děti, protože při ní Mons. P.  Ma-
rian Dej žehnal školní pomůcky – ak-
tovky a pouzdra, aby mohly děti s Bo-
žím požehnáním dobře vykročit do no-
vého školního roku. Mši svatou dopro-
vázela dechová hudba z Valašských Klo-
bouk pod vedením Kamila Zůbka. De-
chovka pak vyhrávala účastníkům ještě 
další dvě hodiny. Návštěvníci se mohli 
občerstvit připravenými pochutinami, 
osvěžit dobrými nápoji a pobavit při 
vystoupení „Slavičínských cérek“, ma-
lých cérek z Lipové a chválové schóly. 
Ve stánku Charity si mohli návštěvníci 
nechat změřit například tlak. Pro děti 
byla připravena celá řada soutěží, dva 
skákací hrady, trampolíny, nafukova-
cí balónky, loutkové divadlo aj. Za ab-
solvování soutěží čekala děti odměna 
v podobě sladkosti a drobného dárku. 
Akci přálo i nádherné počasí. 

Akce byla finančně podpořena 
městem Slavičín, kterému děkujeme 
i  za  poskytnutí prostoru letní scény. 
Dále děkujeme všem, kteří naši akci 

sponzorovali: Radku Svobodovi – Pi-
vovar Hrádek, Liboru Malaníkovi – Vý-
vařovna Hrádek, Pekárně ORA a hlav-
ně spoustě jiným dobrovolníkům, kte-
ří ochotně pomohli „Farní den“ připra-
vit. Bez jejich nezištné pomoci by akce 
nemohla proběhnout. A velký dík pat-
ří v neposlední řadě všem účastníkům 
akce za  to, že ji svou účastí podpoři-
li… Jsme rádi, že se tato farní akce po-
stupně stává tradicí a že se tak začle-
nila mezi úspěšné kulturní akce ve Sla-
vičíně. Pevně věříme, že se příští rok 
opět setkáme. Jana Adámková 

Baví Tě  sportovat? Chtěla bys 
poznat nové kamarádky a   zažít
společnou týmovou atmosféru flor-
balových turnajů? Hledáme nové holky 
ročníků 2001, 2002, 2003 a 2004! Tré-
ninky bývají dvakrát týdně ve sportovní
hale Slavičín – bližší info získáš na níže
uvedených kontaktech. V  případě
zájmu můžeš oslovit buď trenéra
oddílu (Martin Drgoň, prostřednictvím
Facebooku nebo mobilu 724 411 134)
nebo psát na  náborový e-mail týmu:
florbal-slavicin@email.cz.

Na  všechny nové kamarádky se 
srdečně těší tým dorostenek SK Sni-
pers Slavičín
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V sobotu 9. září 2017 se ve Slavičí-
ně konal 46. ročník mezinárodního tur-
naje ve stolním tenisu. Turnaje se zú-
častnilo 52 hráčů z 25 oddílů. Hrálo se
na  14 stolech ve  slavičínské sportov-
ní hale a některé soutěže se hrály sku-
pinovým způsobem. Smutným faktem
zůstává, že ze zlínského regionu se zú-
častnilo pouze pět hráčů. Ozdobou akce
byla juniorka a členka širší reprezenta-
ce České republiky žen Karolína Myná-
řová z extraligového SVS Hradce Krá-
lové. V soutěžích, ve kterých startova-
la, potvrdila své kvality a v silné konku-
renci se probojovala až do čtvrtfinále.
Poprvé v historii turnaje bylo více za-
hraničních účastníků než hráčů z Česka.

V  soutěži jednotlivců se hrálo vý-

Stolní tenis informuje…
borné finále. Nejvýše nasazení slo-
venští hráči Valúch a Illáš sehráli pěti-
setovou bitvu. Valúch vedl 2:0 na sety 
a ve třetím setu 7:3, Illáš však dokázal 
utkání otočit a měl dokonce tři meč-
boly. Štěstí se ale nakonec přiklonilo 
na stranu 22letého Valúcha, když vy-
hrál rozhodující set 16:14.

Soutěž družstev vyhrála nečekaně 
dvojice ligového STO Valča Pavel Valko 
a Jeremiáš Straka, když ve finále pora-
zili dvojici Illáš–Papák 2:1. Utkání roz-
hodl debl a výborná hra Valka.

Soutěž hráčů do divize a třetí slo-
venské ligy vyhrál premiant na našem 
turnaji Ján Beničiak z  Levic. Výbor-
nou hrou se prezentoval Adam Záva-
da z Orla Zlín. Výsledek finále byl 3:1.

Soutěž hráčů nad 40 let a veteránů
vyhrála nasazená jednička Ivan Papák 
z KST Hontianske Trsťany – Dudince, 
když o jeho výhře rozhodla lepší fyzic-
ká kondice. Dobře hrál také Libor Slo-
váček z KST Vsetín, který v semifiná-
le podlehl vítězi kategorie po boji 3:2.

Turnaj byl dotován velmi hodnotný-
mi cenami a konal se za vydatné pod-
pory Zlínského kraje a města Slavičín.

Výsledky:
Dvoučlenná družstva – memoriál

Franty Trlla: 1. Valko, Straka (STO Val-
ča), 2. Illáš, Papák (KST Hontianske Tr-
sťany – Dudince), 3. Valúch A., Valúch 
R. (Sokol Stránské), 4. Smýkal, Dorňák 
(MS Brno, KST Zlín)

Jednotlivci – memoriál Oldy Kozáč-
ka: 1. Alexander Valúch (TB ASV Re-
genstauf), 2. Erik Illáš (KST Hontian-

ske Trsťany – Dudince), 3. Daniel Hrč-
ka (Medokýš Martin), 4. Jan Holaň (SK
Union Nassau).

Soutěž hráčů do divize: 1. Ján Be-
ničiak (ŠKST Levice), 2. Adam Záva-
da (Orel Zlín), 3. Adam Snovák (SK Vy-
drany), 4. Martin Tutura (OŠK Bziny). 

Soutěž hráčů nad 40 let – memori-
ál M. Maryáše: 1. Ivan Papák (KST Hon-
tianske Trsťany – Dudince), 2. Robert
Valúch (Sokol Stránské), 3. Libor Slová-
ček (KST Vsetín), 4. Daniel Hrčka (Me-
dokýš Martin)

Pořadatelé turnaje děkují závodní-
kům za účast a předvedené hodnotné
výkony, sponzorům, zejména Zlínské-
mu kraji a městu Slavičín, za pomoc při
zajišťování cen pro vítěze jednotlivých
soutěžních kategorií.

SK Slavičín, oddíl stolní tenis 

V roce 2017 mají SK Slavičín celkem
409 členů, z toho je více než 52 % mlad-
ších 21 let. Malý úbytek členské základ-
ny má příčinu ve vyřazení několika čle-
nů, kteří neuhradili členské příspěvky.
V pravidelných regionálních a krajských
soutěžích hraje celkem 11 družstev a to 
je o jedno méně než v roce 2016. Vůbec 
nejúspěšnější družstvo florbalu žen se
nepřihlásilo do soutěže, kterou v loňské
sezoně 2016/2017 suverénně vyhrálo.
Místo postupu do vyšší, celostátní sou-
těže skončilo družstvo žen svoji činnost.

Nejvíce družstev v soutěži má stol-
ní tenis, a to čtyři družstva dospělých
a dvě družstva žáků. Ambice jsou veliké,
družstvo mužů se krajské soutěži poku-
sí vybojovat postup do vyšší soutěže,
zbývající tři družstva mají úkol soutě-
že udržet. Oddíl uspořádal v měsíci září 

už 46. ročník turnaje, tentokrát kvali-
ta účastníků převýšila kvantitu a turnaj
vyhrál slovenský reprezentant Alexan-
der Valúch. Mimo turnaje pro dospě-
lé uspořádal oddíl tři krajské bodovací
turnaje pro mládež s průměrnou účastí
80 dětí. Věkově starší hráči se zúčast-
ňují turnajů veteránů v České a Sloven-
ské republice, jeden hráč se zúčastnil
ME ve švédském Helsinborku a JOO-
LA cupu v maďarském Harkány. Oddíl
stolního tenisu, stejně jako ostatní od-
díly, je dobře zabezpečen i velkou zá-
sluhou města Slavičín. Nejtalentova-
nější mladé hráče poslal na tréninkový
kemp do Bystřice pod Hostýnem, kte-
rý pořádali bývalí reprezentanti a nyní
profesionální trenéři Karásek a Janá-
sek z extraligových oddílů z Ostravy.

Oddíl volejbalu má v  soutěži tři

družstva. Ženy a  juniorky budou hrát 
nejvyšší krajskou soutěž a zejména ju-
niorky mají dobrou výkonnost, proto-
že tuto soutěž v uplynulé sezoně vy-
hrály. Od postupu do celostátní sou-
těže je odradil úzký kádr hráček a ča-
sové nároky na cestování po celé re-
publice. Žačky mají svou vlastní soutěž 
a tréninkově se připravují pod vedení 
dvou trenérek.

Florbal bude mít v  soutěži pouze
tři družstva, a to družstvo mužů hrající 
Zlínskou ligu, juniorky a dorostenci se 
zúčastní sdružené ligy Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje. O družstvu žen 
byla informace v úvodu a jenom věří-
me, že z mladých hráček, juniorek, do-
rostou náhradnice za ženy a zase bu-
dou pokračovat v  tradici slavičínské-
ho ženského florbalu. Nedostatkem 
je u mužů a i u žen nedostatečná sta-
rost o mládež.

Sportovní kluby Slavičín v roce 2017

Kuželkářský klub Slavičín

Družstvo basketbalu bude hrát 
sdružený krajský přebor, což je základ-
ní mužská soutěž dvou krajů Jihomo-
ravského a Zlínského. Oddíl má pouze
průměrné výsledky a velkým nedostat-
kem je žádná péče o mládež.

Další oddíly sdružené ve  SK Sla-
vičín provozují činnost mimozávod-
ní a  využívají sportovní halu ke  cvi-
čení, míčovým hrám nebo jednorá-
zovým turnajovým soutěžím. Jsou to
oddíly atletiky, sportu pro všechny,
ženy a muže, sálové kopané a do SK
patří i členskou základnou velký od-
díl turistiky.

Závěrem je nutné se zmínit o pod-
mínkách, které pro své sporty mají od-
díly. Zásluhou pochopení a velké pod-
pory rady, zastupitelů a vedení města
Slavičín se neustále vylepšují podmín-
ky pro provozování sportovní činnosti
na hale. Zateplila se jedna strana bu-

V  týdnu 4. – 8. září 2017 proběhl
na naší kuželně turnaj tandemů v ka-
tegoriích registrovaných hráčů, ne-
registrovaných hráčů a  v  kategorii

žen. Celkem se přihlásilo 12 registro-
vaných, 18 neregistrovaných dvojic 
a  deset dvojic žen. Kategorii regis-
trovaných hráčů vyhrála dvojice Ra-
dek Rak, Karel Kabela výkonem 868 
poražených kuželek, kategorii nere-
gistrovaných hráčů vyhrála výkonem 
816 poražených kuželek dvojice Ol-
dřich Majc, Pavel Goldbach. V  kate-
gorii žen se na prvním místě umístila 
dvojice Alena Raková, Bronislava Krá-
líková výkonem 749 poražených kuže-
lek. Tento turnaj získal mezi kuželkáři 
velkou oblibu, a tak se již nyní můžete 
těšit na další, který proběhne v měsí-
ci květnu 2018 po ukončení amatér-
ské kuželkářské soutěže

CAMOLIGA 2017/2018.
 18. září 2017 byl zahájen 24. ročník 
CAMOLIGY – amatérské soutěže v ku-
želkách za účasti 16 družstev. Přijďte 
povzbudit jednotlivé týmy, hrací dny 
jsou pondělí, středa a pátek v 18.00 
a 20.00 hod.
 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhod-
né pro skupiny i jednotlivce, informa-
ce na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v  prostorách kuželny, infor-
mace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš 
Ptáček
 Hledáme mladé talenty, žáky/žá-
kyně a dorostence/dorostenky pro ku-
želkářský sport. Vytvoříme vám pod-
mínky pro trénink, bude se vám vě-

novat trenér. V  případě zájmu pište
na info@camo.cz.

www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v říjnu 2017:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž,
sobota 7. 10. 2017, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vse-
tín C, sobota 14. 10. 2017, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – KC Zlín C, 
sobota 28. 10. 2017, 16.00 hod.

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice
Krons C, sobota 14. 10. 2017, 10.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vse-
tín E, sobota 21. 10. 2017, 16.00 hod.



Ze skautského kotlíku

dovy haly, instaluje se nové úsporné 
diodové osvětlení, provedla se nebo 
se bude provádět řada drobných či 
velkých úprav vnitřku haly, a to všech-
no za vydatné podpory města Slavičí-
na. Už nyní jsme v situaci, kdy musíme 
plochu sportovní haly dělit při trénin-
cích na polovinu, kapacita je naplně-
na a hlásí se další zájemci o přiděle-
ní hodin na cvičení. Zejména pro děti 

předškolního věku budeme muset 
čas vyšetřit. 

V  novém roce 2018 máme další 
plány na vylepšení podmínek provo-
zu sportovní haly, zejména na úsporu 
energií, a  věříme, že město Slavičín 
nás bude podporovat a za to mu pa-
tří velký dík sportovců i žáků základ-
ních škol i gymnázia.

Ing. Zbyněk Jančařík

Sbírka pro Světušku
V pondělí 11. a úterý 12. září 2017 

jste mohli potkat skauty, skautky, svět-
lušky a vlčata s kasičkami a tykadélky, 
jak vybírají peníze pro Nadační fond Čes-
kého rozhlasu Světluška. V rámci sbírky 
se nám podařilo vybrat 12 890 Kč, kte-
ré pomůžou všem nevidomým a dětem 

i dospělým s  těžkým zrakovým posti-
žením rozsvítit jejich životy. Děkujeme 
Vám všem, kteří jste se na sbírce jakko-
li podíleli nebo přispěli.
Zahájení skautského roku

V pátek 15. září 2017 nám začal nový 
skautský rok. Zahájili jsme ho společnou 
střediskovou schůzkou plnou her a zá-
bavy a také opékáním špekáčků. Chce-
te se k nám přidat? Scházíme se každý 
pátek od 16.30 hodin na Orlovně nebo 
na DDM. Nebojte se ozvat na e-mail: na-
bor@junakslavicin.cz.
Drakiáda

Středisko A. B. Svojsíka Slavičín Vás 
zve na Drakiádu, a to v sobotu 7. října 
2017 od 14.00 hodin na louce u Pivečko-
va lesoparku. Pojďte s námi nejen pouš-
tět draky, ale také soutěžit v mnoha dis-
ciplínách. Nezapomeňte si přinést hlav-
ně draky vlastnoručně vyráběné. Pit-
ný režim bude zajištěn jak pro děti, tak 
i pro dospělé. Na ohřátí si určitě zapá-
líme i oheň, proto si nezapomeňte při-
nést něco, co si na něm opečete.  Týna

Pavel Novák ml. připomene
ve Slavičíně svého otce

Město Slavičín připravilo pro milovní-
ky starších českých písniček pořad Šlágry
ze Šlágru. V tomto vzpomínkovém pořa-
du vystoupí Pavel Novák ml., který diváky
provede životem i hudební kariérou svou
i svého otce. Představí se nejen jako dob-
rý zpěvák, ale také jako skvělý bavič a cha-
rismatický vypravěč. Dokonce nechá na-
hlédnout do své třinácté komnaty – ote-
vřeně pohovoří o ne vždy idylickém vzta-
hu, o cestě porozumění a odpuštění, o ži-
votních postojích i názorech. Nejen váž-
ně, ale také s úsměvem a nadhledem.

V pořadu rovněž zazní nejlepší hity
Pavla Nováka st. – např. Pihovatá dívka,
Malinká, Nádherná láska a mnoho dalších.

Pořad Šlágry ze Šlágru: one man 
show Pavla Nováka ml. můžete zhléd-
nout ve čtvrtek 5. října 2017 od 16.00 ho-
din v Sokolovně Slavičín. Vstup je volný.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová

Minigalerie Cukrárny Jasmín 
Vás srdečně zve 

na prodejní výstavu

Pavel Piačka: 
EINTOPF XX
„jeden hrnec XX“

Kresby lidí, kteří něco vykonali 
ve XX století.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
dne 6. října 2017 od 19.00 h

v Cukrárně Jasmín. 
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Domov pro seniory Luhačovice, p. o., 
Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří, 
který se koná ve čtvrtek 5. října 2017

od 9.00 do 17.00 hodin.
V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice, 

tel.: 577 131 053, www.dsluhacovice.cz

Komunitní dům
pro seniory v Šanově
Obec Šanov v roce 2016 realizovala projekt „B. j. 12 
PB – KODUS Šanov Komunitní dům pro seniory“, kte-
rý byl spolufinancován z prostředků Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Jedná se o 12 bytových jed-
notek o výměře do 45 m2 (kuchyň vybavena kuchyň-
skou linkou včetně spotřebičů, pokoj, koupelna s WC 
a předsíňka). Byty jsou bezbariérové včetně výtahu. 
Podmínky přidělení bytu:
věk 60 a více let
invalidní důchodce nesplňující podmínku věku
zájemce nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit by-
tový dům, rodinný dům nebo byt (prokazuje se for-
mou čestného prohlášení)
přihlášení trvalého pobytu v obci Šanov
Ekonomické podmínky pronájmu bytu:
nájemné dle velikosti bytu do 2 025,00 Kč
záloha na  energie (plyn, elektřina) – cca 
1 500,00 Kč
vodné – 16,00 Kč za 1 m3 

stočné – 400,00 Kč za osobu a rok
poplatek za odpad – 380,00 Kč za osobu a rok
Zájemci se mohou podat žádost osobně v úřední 
hodiny Obecního úřadu, písemně na adresu Obec-
ní úřad Šanov, Šanov 77, 763 21 Slavičín nebo emai-
lem ousanov@volny.cz. Případné dotazy na tel. č.: 
577 341 634 nebo 739 659 550.

 Koupím byt 2+1 ve Slavičíně. 
Kontakt: 604 273 087.

Agentura HARY AGENCY připravuje:
6. 10. 2017 Veselá trojka Pavla Kršky, KD Brumov
1. 11. 2017 Hradišťan & Jiří Pavlica, KD Uherský Brod
3. 11. 2017 Horkýže Slíže 25 let + Zakázaný ovoce
a Mean Messiah, KD Valašské Klobouky
8. 12. 2017 Horkýže Slíže 25 let + Zakázaný ovoce
a Mean Messiah, Sportovní hala Hluk
13. 12. 2017 Jakub Smolík s kapelou – Vánoční kon-
cert, KD Brumov
3. 3. 2018 Iné Kafe + host, KD Valašské Klobouky
více info www.haryagency.cz, www.facebook.com/Kon-
certyValassko, na tel. 777 945 994.

Podzimní bazárek
12. – 13. října 2017, Sokolovna Slavičín
Členky základní organizace Českého svazu žen 
Slavičín pořádají tradiční Bazárek dětských
věcí. Do prodeje budou přijímány pouze věci
nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci na pod-
zim – zima, letní věci budou vráceny) v počtu
25 ks na osobu. Seznamy a pořadová čísla k za-
psání věcí k vyzvednutí v Městském infocent-
ru Slavičín.

Cvičení rodičů a dětí  
Milí rodiče, chcete strávit se svými dětmi 
příjemné podzimní a zimní podvečery? Přijďte 
si za  námi zacvičit, zahrát si či navázat nová 
přátelství! Ve středu 18. října 2017 v 16.15 hodin 
zahajujeme na Orlovně ve Slavičíně 22. ročník 
Cvičení rodičů a  dětí ve  věku 2 – 6 let. Rádi 
uvítáme nové cvičence.

Stačí vzít s  sebou vhodnou obuv a  oděv. 
Cvičení je zdarma a bude se konat každou středu. 
Pronájem Orlovny je hrazen z  programové 
dotace města Slavičín. Info: Ing. Eva Hubíková, 
vedoucí cvičení, tel. č. 737 810 692.
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Dne 27. září 2017 uplynulo 7 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Stanislav Štefaník ze Šanova.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, 

dcery a syn s rodinami.

Dne 5. října 2017 si připomeneme 3. výročí
úmrtí pana Karla Fojtů. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, dcery Veronika, Markéta,

Karolína a syn Martin s rodinami.

Dne 9. října 2017 uplynou 2 roky od úmrtí 
pana Petra Selingera. Dne 3. listopadu 2017

by se dožil 63 let.
S láskou a úctou vzpomínají

manželka a synové s rodinami.

Dne 10. října 2017 vzpomeneme 15. výročí
úmrtí pana Josefa Sívka. S láskou vzpomíná 

manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 9. října 2017 uplyne 7 let
plných smutku od chvíle, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný syn, manžel,
tatínek, bratr a dědeček,

pan František Kozubík z Petrůvky.
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ho znali – vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.

Dne 22. října 2017 uplyne 15 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Ing. Karel Polášek. 
Za tichou vzpomínku všem

děkují manželka a dcery.

Dne 5. října 2017 si připomeneme 
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil manžel a tatínek, 
pan Jan Ručka z Hrádku. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Stanislava a dcera Jana s rodinou.

Dne 13. října 2017 uplyne 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše dcera

Blanka Dorušková ze Slavičína. 
S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra

Renata a sestra Jarmila s rodinou.

Dne 23. října 2017 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí pana Bohumila Hýbla. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Helena, dcery Helena a Barbora s rodinami

a ostatní příbuzní.

Dne 25. října 2017 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí pana Ing. Jaromíra Kučerňáka. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata.

Dne 9. října 2017 tomu budou 3 roky 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Marta Kovářová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcera 

a syn s rodinami.

Dne 7. října 2017 uplyne 18 let od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní Marie Straňáková.

S láskou stále vzpomínají rodiny Satinova,
Straňákova a Beňova.

Dne 11. října 2017 to bude 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan František Bilka. 
Dne 17. listopadu by se dožil 90 let. S láskou 

a úctou vzpomínají manželka, 
dcery a syn s rodinami.

Dne 14. října 2017 vzpomeneme 15. smutné 
výročí úmrtí paní Hedviky Peškové a dne 
15. října 2017 uplyne 21 let od úmrtí paní

Hedviky Hrbáčkové. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují manžel, dcery s rodinami
a rodina Hrbáčkova.

Dne 26. října 2017 by se dožil 90 let 
pan Emil Urbaník ze Slavičína.

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku 
děkují manželka a dcery s rodinami.

Dne 9. října 2017 uplynou už 3 roky
od chvíle, když nás navždy opustila paní

Marie Smolíková z Bohuslavic.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 13. října 2017 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Josef Šnejd ze Slavičína. 
S láskou a úctou stále vzpomínají

manželka Marie, syn Josef 
a dcera Marie s rodinou.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Tomáš a Lenka Volných – dcera Gabriela

NAROZENÍ – SRPEN
Martin a Daniela Naňákovi – dcera Viktorie
Petr a Marie Málkovi – syn David
Josef Belák a Lenka Lišková – syn Šimon
Josef a Jitka Ondrůškovi – syn Viktor
Jan Pozlovský a  Adriana Strnadová – dce-
ra Elena
Michal Filák a  Kristýna Dvořáková – dce-
ra Magdaléna
Dalibor Jedlička a Simona Šedivá – dcera Lea
Stanislav Kobylka a Monika Juříková – syn 
Štěpán
Michal Paulas a Jana Sáblíková – syn Tomáš

SŇATEK - SRPEN
Martin Knytl a Andrea Marcaníková

ÚMRTÍ
   5. 8. 2017 Antonie Šustková, 98 let, Petrůvka
   8. 8. 2017 Zdeňka Navrátilová, 88 let, Slavičín
11. 8. 2017 Marie Muchová, 90 let, Slavičín
15. 8. 2017 Ludmila Kubištová, 90 let, Slavičín
23. 8. 2017 Ing. Alois Přidal, 80 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpra-
vodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství,
dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejně-
ním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Blahopřání

Dne 26. října 2017 oslaví 60 let
společného života manželé Josefa

a Karel Suchánkovi ze Slavičína. Hodně 
zdraví a štěstí do dalších let přejí

a za všechno děkují děti s rodinami.
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání  ateliérové foto dětí, rodinné
svatební foto – video foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD prodej fotoalb fotovideo 

 mnoho dalších služeb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin

Adresa: Nábřeží T. G. Masaryka 141, Bojkovice, Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photography Video Maker

Prodejna Albert supermarket ve  Slavičíně, na  ulici Osvobození 54, hledá 
do svého týmu nové zaměstnance na plný i zkrácený úvazek. Stravenky jsou 
u nás samozřejmostí, dále nabízíme příspěvek na dopravu až 650 Kč měsíč-

ně, telefonovat levněji můžete již od prvního dne nástupu a věrné zaměstnance od-
měňujeme dovolenou navíc. Je možné zvolit si hlavní pracovní poměr nebo brigá-
du. Práce u  nás je vhodná i  pro studenty, maminky na  rodičovské dovolené či ak-
tivní důchodce. Bližší informace o  volné pozici, platových podmínkách a  benefi-
tech získáte u manažera prodejny. V případě zájmu volejte tel. č. 723 957 349 nebo 
pište na e-mail hana.svajdova@albert.cz.
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PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.

V  neděli 5. listopadu 2017 tomu 
bude deset let, co náhle zemřel ve věku 
55 let náš dobrý přítel a dlouholetý spo-
lupracovník Klubu přátel historie Slavi-
čínska archeolog Jiří Kohoutek. Narodil 
se v Gottwaldově (Zlíně) v roce 1952. 
Po ukončení gymnázia začal studovat 
archeologii a  historii se zaměřením 
na středověk na univerzitě Jana Evan-
gelisty Purkyně (dnes Masarykova uni-
verzita) v Brně. Již na studiích se se-
známil se svou manželkou Janou, kte-
rá studovala rovněž archeologii a his-
torii, a později se jim narodila dcera 
Petra. Na ni byl Jirka moc hrdý. Nedo-
čkal se bohužel vnuček Markétky, Mag-
dalénky a Martinky. Vnučky Jirku znají 
jen z obrázků. Říkají o něm: „To je náš 
rozesmátý děda.“

Po ukončení studia začal pracovat 
v Oblastním muzeu jihovýchodní Mora-
vy v Gottwaldově. A právě někdy v roce 
1976 začala spolupráce Jirky Kohoutka 
se členy Klubu přátel historie Slavičín-
ska, kteří se amatérsky zajímali přede-
vším o archeologii. Vzpomínám si na to, 
jak k  nám poprvé přijel do  Slavičína 
a byl dopředu ohlášený – hleděli jsme 
na něj, jakoby z nebe spadl. My jsme si 
mysleli, že přijede životně i myšlenkově 
usedlý pán nejlépe středních let a na-
jednou jsme se setkali s klukem přes-
ně stejného věku jako my. Tento faktor 
a hlavně upřímná snaha získat správné 
informace o archeologii i historii Slavi-
čínska nás již v ten den dovedly k další 
společné spolupráci.

Ve Slavičíně jsme s Jiřím Kohout-
kem spolupracovali na mnoha akcích, 
které dopomohly k určení historie na-
šeho regionu. Zejména to byl archeo-

logický výzkum na několika mohylách 
v našem regionu. Byl to především on, 
kdo nás metodicky vedl a měl nás pod 
dohledem při našich výzkumech. Snad 
největším cílem našeho bádání byl ar-
cheologický průzkum mohyly v oblasti 
Kulatého trávníku v katastru Nevšová. 
Tam jsme pracovali dvě léta a Jiří Ko-
houtek i se svou asistentkou tam ne-
chyběli snad ani jeden den. V muzeu 
máme celou řadu nálezových zpráv 
od  různých autorů, ale ta z Kulatého 
trávníku je nejvíce fundovaná. Snad 
každý člověk chce vyniknout, být dobrý, 
nějak vítězit. K tomu ve své době řekl 
správnou myšlenku náš asi nejlepší at-
let Emil Zátopek: „Vítězství je skvělá 
věc, ale přátelství je ještě lepší.“ Jirka 
Kohoutek dobře věděl, že tady na Sla-
vičínsku neudělá žádný „super“ úspěch, 
ale přátelství s námi ho vždy vedlo k po-
moci našemu klubu a ke snaze osvětlit 
historii Slavičínska. Ve Slavičíně uspo-
řádal několik přednášek na téma his-
torie našeho regionu. Svým osobitým 
charizmatickým způsobem projevu mu-
sel zaujmout i  ty, kteří se o  tuto ob-
last nezajímali. Je třeba vzpomenout 
i jeho pomoc při otevření nového mu-
zea na Horním náměstí ve Slavičíně.

Z pohledu širšího regionu prvním 
a  největším úspěchem PhDr.  Jiřího 
Kohoutka byl archeologický výzkum 
na hradě v Brumově v  letech 1977 – 
1982, kde nalezl dle svých slov svůj ži-
votní objev – románský tympanon s vin-
nými listy na jeho korpusu. Jde o jeden 
z nejstarších dokladů architektonické 
výzdoby na jihovýchodní Moravě. Dal-
ším významným pracovním úspěchem 
byl průzkum na hradě Lukov v  letech 
1984 – 1991. Tam v jeho duchu probí-
há výzkum a opravy hradu i v součas-
né době. Tempo jeho práce bylo velké 
a stihl průzkum celé řady dalších loka-
lit například i v oblasti, kde dnes sto-
jí několik obchodních řetězců v Male-
novicích. Jedním z jeho posledních ob-
jevů byl nález slovanských železných 
depotů na vrcholu nejvyšší hory Vizo-
vické vrchoviny na Klášťově v  letech 
2005 – 2007. Dle rozsahu nálezů se 
Jirka Kohoutek domníval, že se jedná 
o jedno z největších slovanských obě-

tišť ve střední Evropě.
Jiří Kohoutek mimo své aktuální

práce přístupně pro čtenáře i publiko-
val. Jeho asi nejznámějším dílem je kni-
ha Hrady jihovýchodní Moravy, kterou
v roce 1994 vydalo nakladatelství Ar-
cha. Byl také zakladatelem a jednate-
lem Klubu Augusta Sedláčka ve Zlíně,

šestého klubu v  rámci ČR. Zastoupe-
ní tam má i několik členů ze Slavičína.

Jirko, udělals pro nás ve Slavičíně 
mnoho a my Ti z tohoto světa přejeme
tam někam nahoru vše dobré. A také
prosíme o Tvou přímluvu pro nás.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

Ptá se mnoho z  vás, 
včetně našich rodičů a přá-
tel. Proč tým třinácti lidí

(a  další přibývají) pracuje na  Ne-
leň! ve svém volném čase, po škole, 
po práci, po dobu celého roku a ob-
zvlášť intenzivně poslední měsíce 
před událostí? Zadarmo. A bez pří-
mého hmatatelného výsledku, opo-
menu-li texty v médiích. Lidé se roze-
jdou, plakáty sbalí a začíná se znovu. 
Vymýšlet program, oslovovat účast-
níky, navrhovat témata. Máte pravdu. 
Nebudujeme hmotné věci, ani to není 
našim cílem. Přispíváme k živé komu-
nitě ve městě, které je nám domo-
vem. Během jediného víkendu se se-
jdou stovky místních za jediným úče-
lem – pomoci nám vzbudit zájem oko-
lí, a to bez ohledu na věk. Jsme rádi, 
když přichází děti, rodiče i prarodiče. 
Každý si na  letošních třech scénách 
najde svůj program. Rádi představu-
jeme nové nápady a především lidi, 
svým způsobem hrdiny dnešní doby. 
Takové, kteří se nebojí vystoupit ze 
své pohodlné zóny a stát před Vámi 
s vlastním příběhem na 22 přednáš-
kách, 6 workshopech, diskusním pa-
nelu či výstavách. Není to jednodu-
ché. Přesto účast přislíbilo na 50 vy-
stupujících. V  jednom městě se tak 
sejde skupina lidí různých profesí, zá-

jmů, generací i názorů. Vymění si zku-
šenosti a třeba ovlivní druhé. Je nám
ctí, že letošní přidanou hodnotou Ne-
leň! po projektech „Chceme pomáhat“
s Nadací Jana Pivečky a sbíráním knih
pro Městskou knihovnu, budou před-
nášky a workshopy na Gymnáziu Jana
Pivečky a  SOŠ Slavičín. Pro většinu
z nás jde o alma mater, které děkuje-
me za podporu našich projektů a ocho-
tu se do nich zapojit. Je pro nás důle-
žité motivovat každého jednoho stu-
denta, aby si vybral cestu, po níž chce
jít a byl v rámci svých možností a do-
vedností skvělý v oboru, zájmu či pro-
fesi, které ho naplňují. Velkým zado-
stiučiněním je pro nás kapitola v knize
„O městech a lidech“. Ale největší ra-
dost máme, když nás podporujete vy,
místní obyvatelé. Aniž byste měli před-
sudky, protože je akce zařazená v kate-
goriích festival. Mohlo by Vás překva-
pit, jak odlišný je od jiných. V tom vidí-
me smysl, proto neleníme. Děkujeme
všem, kteří dají Neleň! šanci a přijdou
se 3. – 5. listopadu 2017 podívat nebo
nás podpoří na  transparentním účtu
2800960500/ 2010, aby mohl být zno-
vu přístupný všem. Zadarmo.

Za Neleň! Ivana Častulíková ml.

Festival Neleň! je spolufinancován 
z rozpočtu města Slavičín.

Proč neleníme už třetí rok?

J. Kohoutek (první zprava) se členy Klubu přátel historie Slavičínska


