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PROSINEC/2017      ROČNÍK XLI periodický tisk územního samosprávného celku

v pátek 1. prosince 2017
na Horním náměstí ve Slavičíně

Program:

 9.30 vystoupení dětí z MŠ Vlára

 10.00 Pod nohama chroupá sníh – MŠ Malé Pole

 10.30 vystoupení žáků ZŠ Malé Pole

 11.00 Vánoce s DDM Slavičín

 11.30 Pěvecký sbor GJP

12.30 Pěvecký sbor Dareba ze ZŠ Vlára

16.00 koncert hudebního uskupení R.O.C.K. baby z Uherského Hradiště

17.00 Proslov starosty města Ing. Jaroslava Končického

17.05 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj

 17.15 CM Slavičan zahraje pod vánočním stromem

Po celý den:

 vánoční jarmark

pestrá nabídka občerstvení

doprovodný program pro děti

Rozsvícení 
vánočního stromu

Upozorňujeme všechny přispěvatele i inzerenty Slavičínského zpravodaje, 
že uzávěrka čísla LEDEN/2018 bude v pondělí 11. prosince 2017. 
Po tomto datu už nebude možné příspěvky do lednového čísla zařadit. 
Děkujeme za pochopení. Redakce SZ

… popřejme si přátelé. Šťastné
a veselé – to jsou nejčastější přívlast-
ky Vánoc. Těmito slovy nejčastěji pře-
jeme přátelům, známým či kolegům 
v práci. Já bych chtěl dodat – klidné 
Vánoce. Klidu se nám přes rok příliš 
mnoho nedostává. Odevšad na  nás 
útočí každodenní starosti a  problé-
my. Staráme se o  to, abychom měli 
dobrou práci, abychom opravili dům či 
byt, řešíme problémy s výchovou dětí 
(anebo pokud jsme mladší tak problé-
my s rodiči) a mnoho a mnoho dalšího. 
Máme spoustu povinností, a ač si jis-
tě najdeme čas na rodinu a také chví-
li pro sebe a na své koníčky, toho kli-
du přes rok opravdu moc není. Měsíc 
za měsícem při řešení starostí utíká, 
dovolená pak uteče jako voda a je tu 
konec roku.  Myslím, že se to tak opa-
kuje každoročně. Utíká to čím dál tím 
rychleji – to vám řekne každý, koho 
se zeptáte. Nejinak tomu bylo jistě 
i letos, kdy se na nás ještě na podzim 
navíc snesla sprška – co sprška, dra-
vý proud! – mediální masáže spoje-
né s parlamentními volbami. Tradič-
ní souboj hesel a proklamací politic-
kých stran či hnutí, souboj o obsazení 
reklamního prostoru, sociálních sítí či 
vysílacího času a tedy souboj financí 
politických stran, neb kdo má peníze či 
umí využít sociálních sítí (lépe oboje), 
ten má pravdu. Po volbách jsme si ne-
oddechli, protože se vyjednávalo kdo 

a s kým a za co. Příští rok nebude lep-
ší – v lednu nás čekají prezidentské vol-
by a pak zase další volby… Více klidu
bychom jistě měli, kdyby byly všech-
ny volby v jeden termín – stát by ušet-
řil sobě peníze a lidu nervy. Třeba to
někdy někdo zrealizuje.

A tak si popřejme do nastávající-
ho adventního času a  zejména pak
vánočního období hodně klidu. Kli-
du, který nám dá odpočinout, klidu,
který nám dá čas uvědomit si hodno-
ty, které máme, vyznáváme či vyzná-
vat chceme. Klidu, který nám umožní
utřídit si myšlenky a rozhodnutí, kte-
ré jsme během roku učinili, a možná
je čas třeba některé z nich korigovat
či úplně přehodnotit.

Těšit se můžeme na tradiční slav-
nosti rozsvěcování vánočních stro-
mů  – zač ínáme 1. prosince 2017
ve Slavičíně a pak následují slavnosti
v  místních částech. Pak jistě přijde
Mikuláš, bude vánoční koncert a dal-
ší akce. Věřím, že i  letošní advent
můžeme strávit příjemně a že se stih-
ne i  ten předvánoční úklid a  peče-
ní cukroví.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám 
touto cestou popřál krásné advent-
ní dny a  příjemné prožití vánočních
svátků. Ať jsou ty letošní Vánoce pro
nás všechny klidné, šťastné a veselé.

Krásné Vánoce Vám všem.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Tak šťastné a veselé…

Změna územního plánu města 
Slavičín včetně městských částí

Město Slavičín připravuje aktua-
lizaci územního plánu včetně měst-
ských částí Divnice, Hrádek na Vlárské 

dráze, Nevšová. Podněty na případné
zapracování změn proti současně plat-
nému územnímu plánu můžete podat
písemně prostřednictvím formulá-
ře Návrh na pořízení územního plánu
nebo jeho změny umístěného na strán-
kách města Slavičín www.mesto-sla-
vicin.cz/cs/mestsky-urad-slavicin/tis-
kopisy-a-formulare.html na stavební 
úřad do 31. prosince 2017.

Ing. Alois Studeník, vedoucí sta-
vebního úřadu MěÚ SlavičínZveme občany za zasedání Zastupitelstva města Slavičín,

které se koná ve středu 6. prosince 2017 od 16.30 hodin v sále Sokolovny.

Město Slavičín vás srdečně zve na 
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Rada města Slavičín na své schů-
zi dne 14. listopadu 2017 stanovila 
ceny za svoz a  likvidaci odpadů pro 
rok 2018. Ceny zůstávají ve  stejné 
výši jako v letech 2016 a 2017 a jsou 
následující:

nádoba četnost svozu Kč

popelnice 110 l 1x měsíc 720

popelnice 110 l 1x 14 dnů 1 140

popelnice 110 l 1x 7 dnů 2 330

popelnice 240 l 1x 14 dnů 2 100

popelnice 240 l 1x 7 dnů 4 200

kontejner 1100 l 1x 14 dnů 10 930

kontejner 1100 l 1x 7 dnů 19 530

pytel na směsný komunální odpad 90

Informace pro domácnosti, kte-
ré využívají jako jediný způsob likvi-
dace černé pytle:

Domácnosti, ve kterých žijí pouze 
osoby, pro které je starobní nebo in-
validní důchod jediným zdrojem pří-
jmů, mohou jako jediný způsob likvi-
dace využívat výhradně černé pytle, 
v tomto případě je stanoven minimál-
ní odběr 2 ks černých pytlů na osobu 
a kalendářní rok.

Známky na  popelnice/kontejne-
ry na rok 2018, případně černé pytle 
na  směsný odpad si občané mohou 
zakoupit na  Městském úřadě Slavi-
čín, odboru životního prostředí a sprá-
vy majetku v prvním poschodí, dve-
ře č. 206, a to od 18. prosince 2017 
do 28. února 2018. 

V  případě bezhotovostní platby 
převodem z účtu je nutno předem po-
žádat o sdělení identifikačních úda-
jů k platbě. Tyto údaje poskytne od-
bor ŽPSM na tel. č. 577 004 832 nebo 
na e-mailové adrese podatelna@mes-
to-slavicin.cz. Po  takovém způsobu 
úhrady je však nutné si evidenční 
známku na popelnici nebo pytle vy-
zvednout osobně.

Odbor životního prostředí a sprá-
vy majetku, Městský úřad Slavičín

Cena za svoz
a likvidaci odpadů
v roce 2018

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 6. 12.
plasty (žluté pytle) a  nápojové 

kartóny (oranžové pytle) 20. 12.

Také kroutíte nevěřícně hlavou, že 
už je zase další rok za námi a – už je tu 
zase prosinec? Ať se nám to líbí či ni-
koliv, je tomu tak. Čas se zcela jistě ne-
mýlí a kalendář nelže.

Toto číslo Slavičínského zpravoda-
je, které máte nyní v rukou, je posled-
ní v tomto kalendářním roce. Všichni 
víme, že nás v tomto měsíci čekají Vá-
noce, rozloučení se starým rokem a ví-
tání toho nového.

V  této souvislosti si dovoluji po-
děkovat všem, kteří se, v tom nejpo-
zitivnějším slova smyslu, „točí“ kolem 
DDM. Předně interním pracovníkům 
zařízení, městu Slavičín za  jeho vše-
strannou podporu, školám, organi-
zacím a všem externím pracovníkům 
– vedoucím zájmových kroužků za to, 
že s dětmi v naších kroužcích pracují, 
a za to, jak s nimi pracují (mnozí z nich 
dětem věnují v dalších aktivitách da-
leko více času, než jim určuje smlou-
va s naším zařízením).

I když jsou letní prázdniny a všech-
ny zážitky s  nimi spojené nenávrat-
ně za námi, je na místě vzpomenout 
i naše táborové vedoucí, jelikož díky 
nim jel letos domeček celé dva měsí-
ce na plné obrátky a v rámci prázdnin 
jsme zrekreovali 351 dětí ze Slavičína 
i okolních obcí.

Přejeme holkám spoustu pohody 
a úspěchů nejen ve studentském životě.

Velké díky všem spolupracovníkům, 

dobrovolným pracovníkům, rodičům,
prostě všem, bez nichž by nebyl chod
našeho zařízení možný.

A co se dělo v domečku?
 1. 11. 2017 Keramická dílnička se
ZŠ a MŠ Rokytnice, v rámci výukových
programů
 5. 11. 2017 proběhla pro rodiče
a děti tradiční sportovní akce „Závo-
dí celá rodina“ pro rodinné týmy: do-
spělák a dítě. Tyto akce jsou velmi pří-
jemné a přínosné pro oba, rodiče i dítě,
protože si našli čas, který si mohou jen
a jen spolu užít a přitom se pobavit a za-
soutěžit. Akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.
 10. 11. 2017 Keramická dílnička se
ZŠ a MŠ Rokytnice
13. 11. 2017 Keramická dílnička
s MŠ Malé Pole
16. 11. 2017 Keramická dílnička
s klienty Charity Slavičín a klienty do-
mova v Návojné 
27. 11. 2017 Keramická dílnička
s MŠ Malé Pole
Čeká nás:
 1. 12. 2017 Děti vystoupí se svým
programem u  příležitosti Rozsvícení
vánočního stromu
 4. 12. 2017 Keramická dílnička s MŠ
Malé Pole
5. 12. 2017 Pečení perníčků ZŠ Malé
Pole s p. uč. Barborou Poláškovou
 5. 12. 2017 prezentace výtvarných

kroužků DDM při akci Mikulášská nadíl-
ka na Orlovně, rodiče budou mít mož-
nost si zakoupit krásné vánoční deko-
race za malé částky
 8. 12. 2017 akce „Baví celá rodina“,
na které si rodiče s dětmi můžou vyro-
bit spoustu vánočních dekorací, akce je
finančně podpořena městem Slavičín.

A na  závěr dovolte, abychom po-
zvedli pomyslně skleničku a  přiťuk-
li si ve prospěch „domečku pro děti“.
Ať v něm všichni najdou to, co hleda-
jí, naplní jejich představu a vyplní je-
jich volný čas.

Ať všichni prožijeme ve zdraví a po-
hodě letošní vánoční svátky v  kruhu
svých nejbližších a naplní se všechna
osobní přání pro nastávající kalendář-
ní rok 2018.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín 

Kroužek programování a  robotiky
v roce 2017

V kroužku Programování a roboti-
ky při DDM Slavičín se děti učí zákla-
dům programování, ale také elektro-
niky a  mechanické konstrukce robo-
tů. Konstrukce a programování robotů
je velmi atraktivní způsob, jak děti již
od mladšího školního věku přitáhnout
k technickým oborům a přitom je učit
tvůrčí trpělivosti a pokoře. Za tři roky
činnosti kroužku je již dobře vidět, že
se nám to daří.

Díky finanční podpoře města Slavi-
čín a Gymnázia Jana Pivečky se podaři-
lo nakoupit pro náš kroužek sady LEGO
stavebnic a elektronických součástek,
z nichž děti tvoří nejrůznější robotic-
ké konstrukce. Některé komponenty
si vyrábíme sami – tiskneme je na 3D
tiskárně nebo vyřezáváme na CNC la-
seru. Za tuto možnost děkujeme Gym-
náziu Jana Pivečky, v jehož prostorách
kroužek běží.

Děti z našeho kroužku pravidelně 
reprezentují naše město na  robotic-
kých soutěžích. V lednu 2017 jsme se
zúčastnili soutěže Robogames 2017,
na níž Marie Kuželová získala 2. mís-
to. V srpnu 2017 pak Lukáš Dulík, Mar-
tin Jančařík a Štěpán Šmotek vybojo-
vali 2. místo v disciplíně „Robot uklí-
zeč“ na Letní škole robotiky ve Zlíně.
Ve Slavičíně můžete výsledky naší čin-
nosti zhlédnout každoročně v dubnu
na přehlídce Slavičínský Šikula.

Děkujeme ještě jednou všem na-
šim podporovatelům za přízeň, která
umožňuje dětem rozvíjet jejich tech-
nické nadání a těšíme se na úspěšnou
spolupráci i v příštím roce.

Tomáš Dulík

Zprávy z domečku pro děti
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Co nového ve škole
Nejen o prázdninách se ve škole rea-

lizují modernizace a  zlepšení. Úvod-
ní čtvrtletí nového školního roku bylo
ve znamení dokončení rozpracovaných
projektů. V zájmu posílení bezpečnos-
ti a kontroly osob vcházejících do obou
školních budov jsme naistalovali vstup-
ní kamerový systém, který doplnil kódo-
vé uzavírání dveří. Pro zlepšení kvality
výuky cizích jazyků jsme vybavili jazy-
kovou učebnu další interaktivní tabulí
s připojením na internet a sadou multi-
mediálních učebnic pro všechny roční-
ky. Pro lepší informovanost rodičů i ši-
roké veřejnosti jsme spustili nové we-
bové stránky s přímým mailovým kon-
taktem pro dotazy a připomínky. Cílem
nových stránek je nejenom zjednodu-
šit objednávání obědů, ale především
zlepšit přehlednost a rychlou dostup-
nost požadovaných informací. Budeme
je postupně doplňovat podle potřeb
uživatelů. Chceme být školou otevře-
nou, přátelskou a spolupracující. I pro-
to mimo jiné nabízíme rozšířený provoz
školní družiny do 17.00 hodin. 

Vážení čtenáři, děkuji za podporu
v  naší práci a  v  nastávajícím advent-
ním čase přeji zdraví, osobní pohodu
a radost z vlastních úspěchů i z úspě-
chů svých blízkých. 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Zvítězili jsme v  soutěži Hejtmanův
pohár

Obhájit je mnohem těžší, než zví-
tězit poprvé. Nám se podařilo navá-
zat na úspěchy z předchozích let, kdy
jsme obsadili první a třetí místo v sou-
těži o „Hejtmanův pohár“. V  letošním
školním roce jsme zápolili ve zdolávání
dráhy sportovních dovedností, za úkol
měli mladí sportovci také zpívat, ma-

lovat a  ve  videích představovat naši 
školu. Vše za účelem propojení sou-
těže s dalšími předměty ZŠ. V pátek 
10. listopadu 2017 se na Krajském úřa-
dě ve Zlíně naši vybraní žáci zúčastni-
li předání hlavních cen. Za přítomnos-
ti krajského hejtmana pana Jiřího Čun-
ka jsme byli obdarováni hlavní výhrou 
10 000 Kč a získali jsme titul nejlepší 
krajské školy v  této soutěži. Tato fi-
nanční odměna bude použita na ná-
kup sportovního vybavení. Na úspěch 
v soutěži může být právem hrdý každý 
žák školy, neboť se do Hejtmanova po-
háru zapojili úplně všichni. Všem děku-
jeme za reprezentaci naší školy i města.

Ing. David Ptáček, Mgr. Petr Malec

Pomozte nám zachránit farmáře
Zlínský kraj společně s Agrární ko-

morou Zlín a za podpory ministerstva 
zemědělství realizuje na školách pilot-
ní projekt nazvaný „Pomozte nám za-
chránit farmáře!“.

V  rámci projektu navštívili žáci 
8. A a 8. C ekofarmu AgroFyto Horní 
Lideč, která se zabývá biochovem ho-
vězího dobytka a  výrobou mléčných 
produktů. Měli možnost seznámit se 
s  ekologicky zaměřeným provozem. 
Cílem návštěvy bylo přiblížit, co obná-
ší práce farmáře, jak se pečuje o zvířa-
ta a jak probíhá proces získávání mlé-
ka. Během programu byla připravena 
i ochutnávka pokrmů a názorná ukáz-
ka výroby sýra.

Další část projektu proběhla dne 
10. listopadu 2017 ve  škole v podo-
bě besedy, kdy se žáci aktivní formou 
zamýšleli nad rozdíly mezi intenzivním 
a  ekologickým zemědělstvím. Z  pre-
zentace a krátkých videí se dozvěděli 
mnohé o historii i budoucnosti země-
dělské činnosti. Na konci besedy byly 

žákům zajímavě přiblíženy obory stu-
dia se zemědělským a potravinářským 
zaměřením. Projekt představil země-
dělství jako nepostradatelný obor lid-
ské činnosti.

Mgr. Hana Majeriková

Postup do krajského finále sportov-
ní ligy ZŠ

Druhé kolo Sportovní ligy základ-
ních škol v kopané se konalo v Napajed-
lích. I přes absenci tří tradičních opor 
jsme v silné konkurenci dokázali tur-
naj ovládnout. Ve skupině jsme pora-
zili domácí Napajedla 4:0, poté Otro-
kovice 2:0, v semifinále sportovní ško-
lu ze Zlína 3:2 po penaltách a ve finá-
le jsme skvělým výkonem přehráli Lu-
hačovice 2:0. Prvním místem jsme si 
tak zajistili postup do krajského finá-
le, které proběhne na fotbalovém sta-
dionu Slavia Kroměříž. Hráči předved-
li skvělé výkony, bojovnost, týmového 
ducha a vzorně reprezentovali naši ško-
lu. Tým ZŠ Slavičín-Vlára: David Staněk, 
Michael Gergela, Adam Číž, Tomáš Za-
tloukal, Vojtěch Bařinka, Adam Ščuglík, 
Michal Šoman, Martin Kalík a Ludmi-
la Vaculová. 

Ing. David Ptáček

Svatomartinský průvod ve  Slavičí-
ně již počtvrté

Zvyk svatomartinských průvodů za-
vedly paní vychovatelky školní družiny 
ve spolupráci se Sdružením rodičů při 
ZŠ Slavičín-Vlára před čtyřmi lety. Le-
tošní oslava proběhla v pátek 10. lis-
topadu 2017, kdy v podvečer vyšel tra-
diční průvod v  čele se svatým Marti-
nem na koni doprovázen dětmi s lam-
piony a rozsvícenými loučemi přes síd-
liště Vlára. Svou trasu všichni zakonči-
li na školní zahradě. Zde účastníky při-
vítala příjemná hudba, drobné upo-
mínkové dárky a sladké perníčky. Při-
pravena byla dvě ohniště na opékání 
špekáčků, stánek s  výborným vínem 
pro dospělé a teplým čajem pro děti. 
Celý večer proběhl ke  spokojenosti 
všech. Velké poděkování patří orga-
nizátorům této akce, především panu 
Maděrkovi, rodičům našich žáků a uči-
telům, kteří s přípravou programu po-
máhali. Už teď se těšíme na pátý roč-
ník. Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.

Mgr. Lenka Tomečková

Chceme pomáhat
V  loňském školním roce se naše

škola opět zapojila do projektu Nada-
ce Jana Pivečky „Chceme pomáhat“. 
Žáci 9. C obhájili svou prezentaci s ná-

zvem „Jak šel čas…“ a nadace projekt
finančně podpořila. Možná i proto, že
toto téma přispívá ke sbližování mlad-
ší a starší generace. Seniorům žijícím
v Nevšové nebo v Divnicích, pro které je
dostupnost na kulturní akce a na akce
zaměřené pro starší věkovou skupinu
z důvodů dojíždění složitější, jsme za-
jistili přepravu a umožnili jim navštívit
naši školu. Tak mohli žáci poslední den
v říjnu 25 členům klubů důchodců uká-
zat, jaké moderní technologie se dnes
ve škole používají, jak pracují s  inter-
aktivní tabulí a na počítačích, kde za-
pojili do práce i samotné seniory. Žáci
se pak dozvěděli, jak se žilo babičkám
a dědečkům v době, kdy oni byli děti
školou povinné, jak probíhalo jejich
vyučování, jak trávili svůj volný čas, či
jaké měli každodenní povinnosti. Senio-
ři byli ze setkání nadšeni a všichni si
užili příjemné dopoledne. 

Mgr. Naďa Zemánková

Vynikající umístění v krajském semi-
finále Logické olympiády

V průběhu měsíce září se žáci naší 
školy měli možnost zaregistrovat
do  celostátní soutěže Mensy ČR Lo-
gická olympiáda. Tato soutěž je zalo-
žená na logických úlohách, které vyža-
dují samostatný kreativní přístup a po-
hotové rozhodování.

V  říjnu probíhala on-line interne-
tová kola. Ve Zlínském kraji soutěžilo
v kategorii 2. – 5. ročníku celkem 633
žáků. Z naší školy se do krajského se-
mifinále mezi 50 nejlepších nadaných
žáků podařilo postoupit Radimu No-
votnému, žáku 5. A.

Krajské kolo se konalo v  pátek 
3. listopadu 2017 ve Zlíně na Univerzi-
tě Tomáše Bati. Ve velké konkurenci se
Radimovi opět velmi dařilo, při řešení
testů zabodoval a nakonec získal vy-
nikající 5. místo. Gratulujeme k výbor-
nému umístění, přejeme i další úspě-
chy v podobných soutěžích a děkuje-
me za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Majeriková

ZŠ Slavičín-Vlára
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Návštěva vedení Zlínského kraje 
na Gymnáziu Jana Pivečky

Dne 30. října 2017 si na pozvání ře-
ditele přišli prohlédnout školu hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek a krajský rad-
ní pro školství Mgr. Petr Gazdík. Na již 
dokončené práce škola navazuje pro-
jektem ředitele školy z  IROP  realiza-
cí půdní vestavby na budově gymná-
zia. Vzniknou odborné učebny příro-
dovědného experimentária, jazyko-
vá učebna, relaxační místnost školní-
ho psychologa pro práci se studenty, 
učebna automatizace a robotizace. Při-
pravujeme projekt na zakoupení nové 
CNC frézky, klasické frézky pro stroja-
ře, pomůcky do automatizace a roboti-
zace (roboty, drony, 3D tiskárnu, 20 no-
vých počítačů). Vybavili jsme učně in-
stalatéry a elektrikáře příručními braš-
nami s nářadím za 60 000 Kč.

Úspěchy v krajských soutěžích a dal-
ší aktivity
Ve  dnech 12. – 14. října 2017 se 
studenti Michal Holek, Samuel Otlík 
a František Váňa (sexta) zúčastnili kraj-
ského kola ekologické olympiády ve Va-
lašských Kloboukách a vybojovali krás-
né 2. místo. S náročnými úkoly, jako byla 
analýza dat, „poznávačky“, návrh pro-
jektu revitalizace území a výsadba ze-
leně v části města Valašské Klobouky 
si výtečně poradili. 

V rámci kraje Zlín mezi 1 083 soutě-
žícími v soutěži v Přírodovědném kloka-
novi dosáhli v kategorii Junior 2. místo 
Filip Machů (G2) a Vendula Martincová 
(kvinta). Ve stejné kategorii a v rámci 
okresu studenti našeho gymnázia obsa-
dili všechny první příčky: 1. místo Filip 
Machů a Vendula Martincová, 2. místo 
Jana Petrů (G2) a 3. místo Lukáš Švach 
(G1). Tereza Ondrúšková (tercie) obsa-
dila mezi 830 soutěžícími v okrese Zlín 
v kategorii Kadet 4. místo.
Žáci oboru mechatronik se zúčast-
nili soutěže mladých strojařů v progra-
mování CNC strojů, konané na Brněn-
ském strojírenském veletrhu. Soutěž 
se hodnotí každý den, naši žáci soutě-
žili dne 10. října 2017 a v programová-
ní FANUC, v konkurenci 12 soutěžících, 
obsadil 1. místo Tomáš Horáček, 2. mís-
to Richard Morávek a 3. místo Ondřej 
Vaculík. V programování Heidenhain, 
rovněž v  konkurenci 12 soutěžících, 
získal 1. místo Petr Blanař a 2. místo 
Roman Mičuda. 
Dne 6. listopadu 2017 se uskuteč-
nil již 12. ročník mezinárodního tur-
naje ve  florbale  za  účasti čtyř týmů. 
Dva týmy postavila naše škola, zbylé 
dva týmy tvořily naše družební školy 
ze Slovenska. Vítězem turnaje se sta-
la SOŠ z Dubnice nad Váhom, na dru-
hém místě skončilo naše gymnázium, 
na třetím místě naše SOŠ. 

Spolupráce s UTB Zlín
Na naší škole zahajujeme pravidel-

né přednášky učitelů z Fakulty techno-
logické (1x za měsíc) v oborech fyziky, 
chemie, biologie. Připravujeme týden-
ní stáže studentů gymnázia v laborato-
řích fakulty. Současně spolupracujeme 
při výuce v předmětech a oboru infor-

mačních technologií s Fakultou apliko-
vané informatiky, kdy hodina je připra-
vována jak učitelem naší školy, tak uči-
telem fakulty.

Spolupracujeme s Francouzskou 
aliancí v Brně

Na gymnáziu proběhla jednoden-
ní výuka pro žáky studující francouz-
ský jazyk o  ostrově Réunion s  rodi-
lou mluvčí.

Představujeme učební obory na SOŠ
 Automechanik – opravář a  řidič
motorových vozidel

Obor středního vzdělávání s výuč-
ním listem po dobu tří let studia za-
hrnuje přípravu pro provádění oprav
osobních a  nákladních automobi-
lů – hnacích agregátů, převodových
ústrojí, brzd a dalších automobilových
mechanismů. Po teoretické i praktic-
ké stránce si rozvíjí znalosti z oblasti
elektrotechniky, autotroniky a tech-
nické diagnostiky. Žáci mohou získat
zcela zdarma oprávnění B i C. Za zvý-
hodněné ceny je možno získat svářeč-
ský průkaz pro svařování plamenem
nebo elektrickým obloukem.
 Elektrikář

Obor středního vzdělávání s výuč-
ním listem po dobu tří let studia za-
hrnuje univerzální přípravu na údržbu
a opravy strojů, elektro zařízení bu-
dov. Žáci se učí orientovat v základní
technické dokumentaci. Znají základ-
ní technické materiály, jejich vlastnos-
ti a ovládají jejich využití v praxi. Zna-
jí vlastnosti základních elektrotech-
nických rozvodů a instalací, umí zapo-
jit nejrůznější spotřebiče. Absolventi
po vykonání závěrečné zkoušky mají
možnost vykonat zkoušku podle vy-
hlášky č. 50/1978 Sb., §5. Za výhod-
nou cenu lze získat svářečský průkaz
pro svařování plynem nebo elektric-
kým obloukem.
 Instalatér

Obor je zařazen do programu Zlín-
ského kraje „Podpora řemesel v od-
borném školství“ a žáci tak mají mož-
nost získat stipendium. Tříletý učeb-

ní obor zahrnuje přípravu pro mon-
táž vodovodních, odpadních, plyno-
vodních a topných rozvodů a zaříze-
ní. Náplní oboru je rovněž spojování
různých materiálů svářením, lepením
a  jinými technikami, osazování a při-
pojování různých zařízení, regulace,
provádění zkoušek a uvádění do pro-
vozu. Žáci získají osvědčení o způso-
bilosti v elektrotechnice (paragraf 4).
Škola zajistí zcela zdarma výuku od-
borné připravenosti ke složení zkouš-
ky svařování plamenem, pájení mědi,
svařování plastů.
 Obráběč kovů

Obor je zařazen do programu Zlín-
ského kraje „Podpora řemesel v odbor-
ném školství“ a žáci tak mají možnost
získat stipendium. Jedná se o  učeb-
ní obor určený pro chlapce i děvčata.
Obsahem odborné přípravy v  tomto
učebním oboru je učivo, jehož osvoje-
ní dává předpoklady pro samostatnou
práci na soustruhu, frézce, brusce, vr-
tačkách, vyvrtávačkách, při obsluze
CNC strojů. Absolvent získává zákla-
dy ručního obrábění kovů. Žáci se na-
učí seřizovat obráběcí stroje, na kte-
rých pracují, a  také brousit nástroje.
Univerzální obráběč kovů je po  vyu-
čení schopný zapojit se do výrobního
procesu jak ve velkých podnicích, tak
i v kusové výrobě.
 Kuchař-číšník

Obor středního vzdělávání s výuč-
ním listem po dobu tří let studia zahr-
nuje profesní přípravu pro úsek techno-
logie přípravy jídel a obsluhy v pohos-
tinství se všeobecným přehledem celé
oblasti společného stravování a se zá-
kladními předpoklady pro realizaci ob-
chodně podnikatelských aktivit v obo-
ru. Cílem vzdělávání je poskytnout žá-
kům takové teoretické a praktické vě-
domosti, aby byli schopni v praxi samo-
statně pracovat ve všech typech pro-
vozních jednotek různých forem vlast-
nictví – přípravu běžného sortimentu jí-
del teplé i studené kuchyně, estetickou
úpravu jídel a nápojů, zásady správné
a zdravé výživy, základy společenské-
ho jednání a vystupování na veřejnosti,
obsluhovat hosty v restauracích. Prak-
tická výuka probíhá ve smluvních pra-
covištích regionu (respektujeme i mís-
to bydliště žáka).

Pronájem tělocvičny SOŠ
V areálu SOŠ nabízí škola pronájem 

tělocvičny pro sportovní kluby i  ve-
řejnost, je moderně vybavená a nabí-
zí zrekonstruované zázemí. Informa-
ce o podmínkách podá Ing. Michal Ho-
ralík na tel. č.: 603 148 250.

Studujte s námi na Gymnáziu
Jana Pivečky a Střední odborné škole
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Vzdělávací středisko

střediska:
Po  8.00 – 14.15
Út  8.00 – 18.00
St  8.00 – 14.15
Čt  8.00 – 14.15
Pá  8.00 – 14.15

V  tuto dobu je možné využívat 
12  PC a Internet zdarma. Denní limit 
na  návštěvníka je 1 hodina. Za  po-
platek je možnost tisku, kopírování 
a ukládání dokumentů na média, vaz-
bu do  kroužkové 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
počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je mi-
nimálně 8 účastníků.
H l a s te  s e  n a   te 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. čís-
le 777 913 782.
 Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.
 Plán aktivit na prosinec:
nešitý patchwork (koule, zvonečky
z mašliček)

Nadace Jana Pivečky sr-
dečně děkuje městu Slavičínu
a všem svým dárcům, partne-
rům, příznivcům a dobrovolní-

kům za podporu a spolupráci v roce 2017.
Děkujeme také všem, kteří v  roce

2017 finančně, materiálně nebo orga-
nizačně podpořili činnost nízkopraho-

vého zařízeni pro děti a mládež Kam-
Pak?. Všech forem spolupráce si vel-
mi ceníme a vážíme. 

Přejeme všem našim partnerům
a spolupracovníkům i všem čtenářům
Slavičínského zpravodaje hodně zdra-
ví, štěstí, spokojenosti a osobní po-
hody v roce 2018.

Právě Vám je určen vzdělávací pro-
jekt pro ženy „Životní restart“. Skládá
se z individuálních hodin koučinku, kari-
érního poradenství a pečlivě promyšle-
ných skupinových kurzů, které vám po-
můžou nabýt dovednosti, sebevědomí
a jistotu pro získání nového zaměstnání.
Projekt je určený ženám Zlínského kra-
je, které jsou ohrožené na trhu práce.
Mohou to být ženy evidované na úřadu
práce, dále ženy s dětmi do 15 let, že-
ny-zaměstnankyně ve výpovědní lhůtě,
ženy-absolventky do 25 let, ženy inva-
lidní, zdravotně znevýhodněné, peču-

jící o osobu blízkou, ženy ve věku 55+, 
ženy z národnostních menšin a cizin-
ky. Účast je pro tyto ženy bezplatná.
Projet nabízí tyto aktivity: 
1. Individuální koučink – pomůžeme 
vám rozklíčovat, na  jakou práci bys-
te se hodili, co jsou vaše silné a slabé 
stránky, podpoříme sebejistotu a mo-
tivaci k získání práce. 
2. Kariérní poradenství – poradíme, 
jaké jsou aktuální pracovní možnosti 
na trhu a jak se v nich zorientovat, jak 
se připravit na pohovor, vylepšit váš 
životopis atd. 

Hledáte inspiraci pro svůj život? Snažíte se vrátit 
do práce? Hledáte lepší pracovní uplatnění?

p p jp p j

3. Zapojení do  „ženských skupin se 
sdílením“. Naučíte se diskutovat, lépe 
formulovat názory, aktivně naslou-
chat. Besedy se zkušenými ženami 
a mentorkami.
4. Účast na  Kurzu „Životní restart“, 
čerpající z konkrétních zkušeností žen 
a Kurz pro starší „Práce s tablety a chyt-
rými telefony“. 
Registrace do kurzů: 

Kdy: 12. prosince 2017 v  době 
od 11.00 – 13.00 hodin si můžete indi-
viduálně přijít pro informace k projek-
tu – odpovídat bude Blanka Hudecová. 

Poté bude pokračovat v 13.30 – 15.00
hodin společná beseda s  lektorkou
Michaelou Koníčkovou, která projekt
na Slavičínsku zajišťuje. Registrace pro
ženy právě probíhá. Vybírat si může-
te z volných termínů od ledna 2018.

Kde: Nadace pana Pivečky, ne-
musíte dojíždět do  Zlína, přijede-
me za vámi.

Nestihnete termín? Kontaktujte 
vedoucí projektu Mgr.  Blankou Hu-
decovou ze Zlína, tel.: 605 457 080,
e-mail: hudecova@sivena.cz.

Mgr. Blanka Hudecová

Halloweenská párty
„Jednou večer, při setmění, v straši-

dla se děti mění…!“ Ptáte se kdy a kde?
Přece na Halloweenské párty, kterou le-
tos dne 25. října 2017 pořádala v míst-
ní Sokolovně naše škola. V bohatě vy-
zdobeném sále návštěvníci spatřili ne-
spočet malých čarodějnic, různých pří-
šer, černých koček, duchů, kostlivců…
Postavičky vesměs strašidelné, ale zá-
roveň svým způsobem milé. Jakmile
sálem zazněla hudba DJ Járy Macej-
ka, mohl čarodějný rej masek začít. Ta-
neční melodie byly prokládány různý-
mi soutěžemi a pohybovými aktivitami.
Vše bylo samozřejmě korunováno ma-
lou odměnou. V závěru nemohla chy-
bět všemi očekávaná strašidelná stez-
ka se svou magickou tajemnou atmo-
sférou. Halloween získává na popula-

ritě nejen v našich zemích, ale stává se 
stále více svátkem kosmopolitním. Jed-
ná se o velmi starý svátek, jenž se sla-
ví v noci z 31. října na 1. listopad, tedy 
před našimi Dušičkami. Jeho historie 
sahá až ke  starým Keltům. Věřili, že 
této tajemné noci se oba světy prolnou 
a duše mrtvých se dostanou na krátký 
čas do našeho světa. Děti u nás necho-
dí v kostýmech koledovat po domech, 
jak je tomu v anglosaských zemích, ale 
užívají si tento svátek ve školách nebo 
na veřejných akcích. Právě takovou byla 
i naše párty. Jak už bylo uvedeno, Hal-
loween nepatří u nás k tradičním svát-
kům, ale pokud děti mohou mít o ra-
dost navíc, proč bychom jim ji nedopřá-
li? Už teď se těšíme, že se s nimi uvidí-
me zase na příští akci v roce 2018. Sr-
dečně zveme nejen je, ale všechny, co 

se chtějí „tak trochu bát“.
Poděkování za  finanční podporu

naší akce patří městu Slavičín, dále dě-
kujeme studentům GJP a žákům ZŠ Vlá-
ra za výpomoc při organizaci.

Mgr. Marcela Kovaříková

Putování broučků a berušek 
3. listopadu 2017

A bylo jaro… Všechno rostlo, kvet-
lo, vonělo a  to sluníčko tolik svítilo! 
A v jednom městě, ve Slavičíně, se ma-
mince Berušce a  tatínkovi Broučkovi 
narodilo devět malých broučků a be-
rušek. Ti vám rostli jako z vody, hráli si 
a dováděli! A bylo léto a po létě pod-
zim. Broučci a berušky pozvali své ka-
marády ze Slavičína a okolí, ať se při-
jdou ještě naposledy proletět, než ude-
ří tuhá zima. To se jich zase sešlo mno-
ho! Malých i větších, berušek i broučků. 
Všichni si svítili na cestu svými lampi-
ony a lucerničkami. Letělo se od školy 

na Malém Poli, pak Dlouhou ulicí, ko-
lem Říky a nad stezkou zpět ke škole.
Po dlouhé cestě si všichni pochutnali
na  výborných koláčcích, pomodlili se
a rychle letěli do svých domečků, aby
mohli v klidu spát až do jara.

Moc děkujeme městu Slavičín za fi-
nanční podporu, Policii ČR za dohled
nad bezpečným přechodem silnice
a Pekárně ORA za  vynikající koláčky.
Pomohli jste nám rozzářit mnoho dět-
ských očí a světýlek.

Za pracovníky ZŠ Malé Pole 
Ladislava Knoppová

ZŠ Malé Pole



Jiné světy v ZUŠ – pokračování
(aneb co se událo od vernisáže výsta-
vy 17. března 2017)

Na mimořádně úspěšnou a hojně 
navštívenou výstavu současných žáků 
výtvarného oboru a bývalých žáků ( je-
jich mentorů) Jiné světy navázalo hned 
několik zajímavých aktivit. 
duben 
účast na krajské přehlídce výtvar-
ných oborů ZUŠ „ Oči dokořán“ v Bys-
třici pod Hostýnem, kde byl projekt 
oceněn zlatým pásmem a  zvláštním 
oceněním pedagoga – Bc. Petry Pon-
czové, za  originalitu výtvarné řady 
prací a  interakci současných a býva-
lých žáků školy
září
čtyři účastníci projektu, Veronika 
Chovančíková, Vendula Kramářová, 
Kamila Kolaříková a Lukáš Tomeček, 
nastoupili ke studiu na SUPŠ v Uher-
ském Hradišti do oborů průmyslový 
a grafický design
říjen 
účast projektu na celostátní pře-
hlídce výtvarných oborů ZUŠ ve Štern-
berku, kde byly práce našich žáků 

ZUŠ SlavičínŠ

Srdečně Vás zveme na

Adventní
koncert

ZUŠ Slavičín
neděle 17. prosince 2017

v 18.00 hodin
kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně

účinkují: 
žáci a učitelé školy, SPS Cantare

ohodnoceny stříbrným pásmem a ško-
la vybrána za ZUŠ Zlínského kraje k pre-
zentaci projektu na rozborovém semi-
náři pro pedagogy ZUŠ
listopad
 prezentace projektu na multižán-
rovém festivalu Neleň! 2017 ve  Sla-
vičíně
 projekt Jiné světy zařadila do své
přednášky na Pedagogické fakultě Os-
travské univerzity kurátorka a peda-
gožka Yvona Ferencová 

Nové výtvarné cesty, které si naši
žáci od září 2016 do současných dnů
„prošlapali“, byly velmi inspirující.
Umožnily setkání s kreativními a za-
pálenými lidmi, pracujícími v  rozlič-
ných uměleckých oborech, přinesly
nové zkušenosti s prezentací a pro-
pagací výtvarných děl a zajímavé me-
todické impulsy k další práci.

Velké poděkování patří paní uči-
telce Petře Ponczové, která byla ini-
ciátorkou a zároveň garantem celého
projektu, jejím bývalým a současným

žákům a celému týmu aktérů – dob-
rovolníků, kteří pomohli projekt do-
vést k výstavě ve Slavičíně a byli ná-
pomocni i při realizaci na ni navazují-
cích aktivit.

Všem zúčastněným děkujeme také 
za výbornou prezentaci školy a přeje-
me do dalšího studia hodně zajímavých
nápadů a hlavně radost z tvůrčí práce.

vedení ZUŠ Slavičín

Realizujeme:
 nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež pro cílovou skupinu 7 – 15 let (NZDM),
specifické programy primární pre-
vence. 
Jsme:
 držitelem „Certifikátu odborné způ-
sobilosti na programy specifické primár-
ní prevence poskytované v  rámci škol-
ní docházky“,
registrovanou sociální službou na pro-
voz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež,
 držitelem „Pověření pro výkon sociá-
lně-právní ochrany“. 
... co bylo... co je... co bude...
 Se zahájením nového školního roku 
v měsíci září 2017 jsme zahájili další kolo 
víceletých programů specifické primární 
prevence na základních školách v regio-
nu. Programy jsou v plném proudu a je-
jich cílem je dlouhodobá práce s třídním 
kolektivem zaměřená na prevenci riziko-
vých projevů chování. Pravidelná setká-
ní s každým třídním kolektivem jsou 2x 
ročně, celkem 4 hodiny. Forma je závislá 
na ročníku – interaktivní beseda, zážitko-
vé techniky, modelové situace, diskuse, 
příběhy, práce ve skupinách, hra.

Od začátku školního roku jsme zrea-
lizovali programy na ZŠ Vlára, ZŠ Malé 
Pole, Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičí-
ně, ZŠ Nedašov, ZŠ Brumov, ZŠ Lačnov, 
ZŠ Vlachovice, ZŠ Slopné, ZŠ Sehradice, 
ZŠ Střelná, ZŠ Šanov, ZŠ Študlov, ZŠ Ga-
bry a Málinky ve Štítné nad Vláří a ZŠ+PŠ 
Vizovice. Celkem můžeme hovořit o více 
než 80 programech pro 800 účastníků.

Činnost v nízkoprahovém klubu je pro 
uživatele k dispozici od úterý do pátku 
v rámci provozní doby. Individuální plá-
nování tvoří jednu ze základních činností 
v procesu sociální služby nízkoprahové-
ho klubu. Jeho smyslem je volba vlastní-
ho programu podle svých potřeb, tj. jak 
často klub navštívím, co chci zvládnout, 
s čím potřebuji pomoci, co se chci naučit, 
s kým se chci stýkat apod.
Mimo základní činnosti poskytované 
služby nově odstartovala celoroční klubo-
vá hra pod názvem „Skrytá cesta k úsmě-
vu.“ Jednotlivá témata odpoledních akti-
vit jsou rozdělena do devíti hlavních te-
matických okruhů – každý měsíc jiné téma 
(např. noví vrstevníci – nové začátky, pra-
vidla společenského chování, šikana, ky-
beršikana, drogová problematika, rozvoj 
osobnosti, zdravé vztahy kolem mě, tole-
rance 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 poja-
ta formou soutěže, takže nejen informa-
ce, poučení, zábava, prevence, ale také bo-
dové vyhodnocení. 
V říjnu 2017 proběhlo další vzdělává-
ní pěstounských rodin na téma „Potřeby 
dítěte a jejich naplnění.“
Proběhl „Podvečer při svíčkách“ s tvor-
bou vlastního kalendáře – 30. 11. 2017 
od 15.30 do 20.30 hodin.
Hodnocení kvality služby za rok 2017 – 
bude probíhat v průběhu měsíce prosince. 
V  zařízení proběhla Veřejnosprávní 
kontrola na čerpání poskytnuté podpory 
na základě Veřejnosprávní smlouvy z roz-

počtu Zlínského kraje – Program zajiš-
tění dostupnosti v  rámci provozu níz-
koprahového zařízení pro děti a mlá-
dež. Z  kontrolního šetření vyplynulo, 
že nebyly shledány nedostatky.
Podrobné informace k jednotlivým
aktivitám jsou vždy na webových strán-
kách, případně se dostanou k uživate-
lům zařízení v době, kdy jsou aktuální.
Zlínský kraj poskytl finanční podporu 
z programu „Zajištění dostupnosti so-
ciálních služeb na území Zlínského kra-
je“ pro rok 2017.
Zlínský kraj poskytl přímou dotaci
na  činnost v  rámci Programu na pod-
poru nestátních neziskových organi-
zací, škol a  školských zařízení v  ob-
lasti prevence rizikových typů chová-
ní na rok 2017.
Město Slavičín podpořilo v roce 2017 
zařízení při financování provozních ná-
kladů, pronájmu prostor a rekonstruk-
ci podlahy.
Poděkování za podporu našeho za-
řízení patří také Ing. Juraji Vozárovi, ře-
diteli a členu představenstva firmy Pra-
bos Plus, a. s., panu Vladimíru Koudelo-
vi z TOP Drogerie a paní Miroslavě Va-
clové z firmy Profipaper, s. r. o.

Přejeme všem čtenářům pěkný po-
slední měsíc v roce, pohodu, spokoje-
nost a klidný předvánoční čas.

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, 
vedoucí zařízení 

Kontakt: R-Ego, z. s., nám. Mezi Šen-
ky 19, 763 21 Slavičín, tel: 577 341 446, 
e-mai l :  pc .r-ego@tiscal i .c z ,  mob: 
732 713 014, web: www.r-ego.cz

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

N a b í z í m e  f i r m á m  m o ž -
nost své prezentace v   prosto-
rách kuželny, informace na  tel.: 
603  919  154 – Mgr.  Aleš Ptáček 

www.kkslavicin.cz

Poděkování:

Kuželkářský klub Slavičín provo-
zuje svoji činnost díky finanční pod-
poře formou dotačního programu 
města Slavičín „Podpora sportovní 
a tělovýchovné činnosti v roce 2017“. 
Velmi si vážíme této podpory kužel-
kářského sportu ve Slavičíně a tou-
to cestou městu Slavičín děkujeme.

Domácí zápasy v prosinci 2017:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Slavia Kro-
měříž, sobota 2. 12. 2017, 16.00 hod.

Krajská soutěž
Všechny prosincové zápasy hraje KK 
CAMO Slavičín B „venku“

Přejeme Vám příjemné proži-
tí svátků vánočních, v novém roce 
hodně úspěchů jak v pra-
covním tak osobním živo-
tě. Děkujeme všem insti-
tucím, firmám i jednotliv-
cům, kteří podporují čin-
nost Kuželkářského klu-
bu Slavičín, a  těšíme se 
na další spolupráci s Vámi 
v roce 2018.

R-Ego, z. s., průběžně informuje … Kuželkářský klub 
Slavičín



Florbalové zprávy SK Snipers

Další úspěchy slavičínských karatistů

Úspěchy nevšovských fotbalistů

Badminton
či historické
přednášky

V zdravém těle zdravý duch. No-
toricky známé pořekadlo se svou čin-
ností snaží naplňovat slavičínská Jed-
nota Orel. A jak? Například Slavičany
učí mít rád a hrát badminton. Jedno-
ta pořídila speciální badmintonový
koberec, který využívají nejen členo-
vé Orla, ale i ostatní zájemci o tento
sport. Na Orlovně také funguje bad-
mintonový kroužek pro děti, který
vede Alena Jančaříková. Ve Slavičí-
ně se navíc dne 14. října 2017 konal
badmintonový turnaj za účasti druž-
stev mužů i žen, a to nejen místních,
ale i z okolí. Badminton však není je-
diný sport, který místní jednota pod-
poruje. Možná to nevíte, ale na Or-
lovně dvakrát týdně probíhá cvičení
žen, které obětavě vede už od osm-
desátých let MUDr. Marie Turčínko-
vá, za což jí děkujeme.

V naší jednotě je činný i Klub Orla.
Scházíme se jednou za měsíc a náplní
činnosti jsou různé přednášky, aby-
chom si uchovali onoho zdravého du-
cha z úvodu článku. Letos nám napří-
klad MUDr.  Alena Potapenko, kte-
rá nyní žije ve Slavičíně, popovídala
o  svém dětství stráveném v Rusku.
Další zajímavou akcí byla přednáška
Mgr. Tomáše Chmely, který nám po-
vyprávěl o  „magické hoře“ Klášťov
ve Vizovických vrších. A protože Orel
je organizace s křesťanskými zákla-
dy, navštívili jsme také Muzeum kar-
dinála Štěpána Trochty ve  Franco-
vě Lhotě a spojili to s exkurzí ve vý-
robně vánočních ozdob Irisa Vsetín.

Dne 5. prosince 2017 se na Or-
lovně uskuteční oblíbená akce Mi-
kulášská nadílka, na  kterou zveme
rodiče a prarodiče s dětmi. Mikuláš,
čert a  anděl samozřejmě nemůžou
chybět! Prostory Orlovny však slou-
ží také pro ty, kteří nejsou našimi
členy, ale shodují se s námi v základ-
ní myšlence o zdravém těle a duchu.
Jednou za týden se zde koná cvičení
pro maminky s dětmi, které už dva-
advacátý rok (!) vede Ing. Eva Hubí-
ková. Za nás i za maminky jí velmi dě-
kujeme, a to především za obětavost
a vytrvalost. A když jsme u děková-
ní, vážíme si podpory města Slavičín,
které ukazuje, že mu aktivity občanů
nejsou lhostejné, a naši činnost a zde
uvedené akce finančně podporuje.

Jednota Orel

Florbalový oddíl mužů SK Snipers 
Slavičín se blýskl v sedmém kole Zlín-
ské ligy mužů, když dne 11. listopadu 
2017 na půdě Lions Zlín porazil soupe-
ře FbC DTJ Květná vysoko 14:1 a v dal-
ším utkání pak porazil tým FbC Slow 
Shoes Holešov B podobně vysokým skó-
re 15:7, čímž se vyhoupl do čela tabul-
ky. Z výsledků je patrno, že Slavičín své 
soupeře jednoznačně přehrával a sys-
tematicky kráčel za  svým úspěchem. 
Mimořádně se dařilo v koncovce. Celý 
tým odváděl 100% práci, za což si plný 
počet bodů právem zasloužil, a proto 
také patří poděkování všem. Nutno 
vyzdvihnout, že Slavičín má ve  svém 
týmu nejlepšího střelce ligy, kterým 
je Pavel Janček! Blahopřejeme! De-
váté kolo Zlínské ligy mužů se bude 
konat dne 2. prosince 2017 v hale SH 

Slavičín od 9.00 hodin, kdy se domácí 
střetnou s Hlukem. Podaří se nám na-
vázat na předchozí vítězství? Přijďte 
nás, prosím, podpořit v dalším tažení 
za úspěšnými výsledky!

Současně využíváme této příleži-
tosti a obracíme se na rodiče malých 

potenciálních florbalistů se zájmem
o  tento sport, nechť se neformálně
zastaví kterékoliv pondělí od  15.00
hodin na Sportovní hale ve Slavičíně,
kde probíhá trénink žáků pod vedením
pana Aleše Krajíčka a Jakuba Zvoníčka.

Josef Zvoníček, SK Snipers Slavičín

Dne 11. listopadu 2017 se uskuteč-
nil již tradiční Pražský pohár dětí a mlá-
deže v  Kyokushin Karate. Poháru se 
zúčastnilo pět závodníků War Sports 

Teamu Slavičín pod vedením trenéra 
Jaroslava Malíka.

V soutěži Kata obhájili ve svých ka-
tegoriích loňské prvenství Kateřina Va-
clová a Lukáš Hubáček, který byl sou-
časně vyhlášen „Best Kata“ závodní-
kem za nejlepší techniku. 

Medaile se našim karatistům po-
dařilo vybojovat i  v  zápasech Kumi-
te. V kategorii juniorek obsadila dru-
hé místo Kateřina Vaclová. Třetí místa 
vybojovali Lukáš Hubáček (žáci 10 – 11 
let) a Michal Janšta (žáci 12 – 13 let).

Dalšími účastníky turnaje byli Da-

vid Janšta a Tadeáš Martinát, kterým
se však v silně obsazených kategoriích
nepodařilo probojovat na medailová
místa. Ze zdravotních důvodů v  sou-
těži nemohl startovat David Mikula. 

Příprava na  turnaj trvala dva mě-
síce a  významný podíl na  její kvalitě
mělo pořízení sportovního vybavení
za  finanční podpory města Slavičín,
kterému velmi děkujeme.

Velký dík za vzornou reprezentaci 
WST a města Slavičín patří samozřej-
mě i všem závodníkům. OSU!

Jaroslav Malík

Fotbalisté TJ Sokol Nevšová v  le-
tošním roce historicky postoupili 
do 1. A třídy. Své premiéry se zhostili 
na výbornou a umístili se po podzim-
ní části na 1. místě s 29 body, kdy 3x 
prohráli, 1x remizovali a 9x zvítězili. 

Skóre 60:25  napovídá, že se v Ne-
všové hrál ofenzivní fotbal, kdy pa-
dalo v průměru 4 – 5 branek v zápase 
do sítě soupeřů. Sezónu tak hodnotí-
me jako velmi vydařenou a těšíme se 

na jarní odvety.
Zároveň děkujeme divákům za pří-

zeň, přejeme jim do nového roku pevné 
zdraví a spoustu sportovních zážitků. 
Tímto všechny zveme na semifinále Po-
háru hejtmana Zlínského kraje, kde se 
nám podařilo v letošním roce postou-
pit a které se uskuteční v měsíci květ-
nu na našem hřišti s účastníkem kraj-
ského přeboru, mužstvem Luhačovice.

Výbor TJ Sokol Nevšová

Charita Slavičín získala dotaci 
z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu CZ.06.2.56/0.0
/0.0/16_039/0002327 v  hodnotě 
1 161 574,50 Kč na projekt Rozvoj te-
rénních služeb, obnova vozového par-
ku. V rámci projektu budou nakoupe-
na tři auta, která usnadní dostupnost 
pracovníků ke klientům. 

Poděkování Tescu Slavičín
Charita Slavičín vyjadřuje touto 

cestou velké poděkování supermar-
ketu Tesco Slavičín, za  jeho aktivní 
a velmi účinné zapojení se do pro-
jektu Potravinová banka. Poslá-
ním Potravinové banky ve Zlínském 
kraji, z. s., je boj proti hladu a proti 

Charita
Slavičín



plýtvání potravinami. Cílem projektu 
je získávat potraviny zdarma, zajišťo-
vat jejich skladování a  bezplatně je 
distribuovat organizacím, které po-
máhají rodinám i  jednotlivcům v po-
travinové nouzi. 

Díky významné pomoci Tesca Slavi-

čín, které pravidelně během celého 
roku 2017 dodává potraviny i hygie-
nické potřeby Charitě Slavičín se 
podařilo zajistit podporu řadě po-
třebným lidem. Děkujeme Vám, že 
pomáháte s námi.

Charita Slavičín

Sovy na výpravě
Podzimní prázdniny jsou přece 

ideální příležitostí k tomu někam vy-
razit! A  u  soví družiny slavičínských 
skautek a  světlušek to nebylo tyto 
prázdniny jinak. V posílené sestavě (tři 
nové členky) jsme se vypravily do sru-
bu zlínských skautů v Lidečku. Tato vý-
prava pro nás byla zdrojem nových ži-
votních dovedností a zkušeností, tady 
pouze několik z nich:
Cestou do srubu se vedoucí naučily 
sto a jednu variantu odpovědí na otáz-
ku „Kdy už tam budem?“
Myši jsou celkem milá zvířátka.
Suchý záchod je lepší než žád-
ný záchod.
Nikdy není taková zima, že by ne-
mohla být ještě větší.
Smích zahřívá!
Rozdělat oheň v  dešti je těžké, 
ale dá se to.
Když si vedoucí myslí, že má těžký 
batoh, mýlí se, protože ještě dokáže 
unést cizí spacák, karimatku, malý ba-

toh a jako bonus dataprojektor, aby-
chom si večer mohly pustit tematický 
příběh k našemu společnému mluvení.

Výprava to byla skvělá, jako vždy 
jsme zažily spoustu legrace a pořádně 
si to užily. Příště třeba spolu!

Každý muž má svůj nůž
O víkendu 11. – 12. listopadu 2017 

si starší generace skautů, roveři, zor-
ganizovali workshop. Cílem této akce 
bylo začít s výrobou vlastního nože. 
Protože času bylo málo, pracovalo 
se i v noci. Každého potěšil výsledek 
téměř celonočního úsilí – vlastní vy-
broušená a naleštěná čepel nože. Dal-
ším krokem bude kalení čepele, což 

je operace, kdy se nůž zahřeje na vy-
sokou teplotu a poté se rychle zchla-
dí. Čepel tak získá požadované vlast-
nosti. V blízké době nás bude čekat
také výroba rukojeti a nůž bude hotov.

LANpárty2017
Je venku už zima? Chcete prožít

noc plnou počítačových her s přáte-
li? Tak tohle je něco přesně pro vás.
V noci ze 6. na 7. října 2017 proběhla
na Orlovně ve Slavičíně skautská akce
LANpárty, kde se hrála hra Counter
Strike 1.6. po síti. Na sedmi mapách se
utkaly dva týmy – Koaly a Kobry. Tu noc
se odehrálo velmi mnoho napínavých
momentů, chvil plných napětí i bezna-
děje. Po mnoha hodinách se ukázalo,
že tým Kobra je přece jen o hodně lep-
ší a právem si vydobyl výhru – na za-
kázku udělaný dort s herními motivy.
Všechny potěšilo, že se o výhru podě-
lili i s druhým týmem. Po skončení hra-
ní jsme se všichni odebrali do spacáků
a při promítání filmu Skautův průvod-
ce zombie apokalypsou jsme alespoň
na pár hodin usnuli. Příští rok zase!

Ze skautského kotlíku

Přijdete? Staňte se skautem!
Video z akce najdete na Youtube 

pod názevem LAN Párty skautů a skau-
tek 2017. Tobiáš Drápala

 1. prosince 2017 – 22. prosin-
ce 2017

Příběh sochy – vzpomínka na so-
chaře Maria Kotrbu. 

Výstava fotodokumetů v  gale-
rii městské knihovny. Lze ji navštívit
v půjčovní době knihovny. Mimo půj-
čovní dobu lze prohlídku výstavy do-
mluvit na tel. 577 341 481.
1. prosince 2017 – 22. prosin-
ce 2017

Vánoční stromečky tradičně i ne-
tradičně.

Výstava vánočních stromků ozdo-
bených originálními, ručně vyrobený-
mi ozdobami, vytvořených členkami
Dílny inspirace. Bude k vidění v gale-
rii (prostory nad schodištěm) v půjčov-
ní době knihovny. Individuálně si lze si
domluvit návštěvu na tel. 577 341 481.
Pondělí 4. prosince 2017

O islámu, právu a všem, co nás trá-
pí – přednáška Kláry Samkové, české
advokátky, obhájkyně lidských práv
a občanské aktivistky.

Na   besedě  získáte informace
o  vztahu islámského a  neislámského
právního řádu, jejich východiscích a dů-
sledcích, o migraci aj. Bude následo-
vat diskuze a autogramiáda knih Klá-

ry Samkové.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 

Vstup volný.
 Čtvrtek 14. prosince 2017, 
13.00 – 16.00 hodin

Před Vánoci dlouhé noci! 
Zveme zájemce k  návštěvě ad-

ventní kreativní dílny. Zde si mohou
děti i dospělí vytvořit vánoční deko-
race a drobné dárky z  různých mate-
riálů, případně načerpat náměty na
výzdobu interiéru. Součástí akce je
výstava knih, inspirujících k  vytvoře-
ní sváteční nálady (např. knihy plné
nápadů na vánoční dobroty či výzdo-
bu slavnostní tabule). Připraveny bu-
dou i dopisní papíry, na které může-
te napsat Ježíškovi svá knižní přání
a také dárkové poukazy na registraci
do  knihovny. Můžete se také nechat
zvěčnit v  našem veselém vánočním
fotokoutku.

Oznamujeme čtenářům a návštěv-
níkům, že v  době mezi svátky (od
27. prosince 2017 do  29. prosince
2017) bude knihovna uzavřena.

Vánoce šťastné a veselé – prostě 
skvělé, Vaše knihovna Vám přeje!

S knihovnou v prosinci

MUDr. Roman Űberall oznamuje, že
ve dnech 11. – 15. prosince 2017 neordinuje.

Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice. 



V Z P O M Í N Á M E

Dne 28. prosince 2017 
vzpomeneme 12. smutné výročí úmrtí 

paní Ludmily BELŽÍKOVÉ z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 22. prosince 2017 
si připomeneme 3. výročí úmrtí paní
Boženy STRUHAŘOVÉ

p p ý
 ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel 
František a dcera Jitka s rodinou.

Dne 17. prosince 2017 by se dožil 75 let pan 
Josef TĚLUPIL z Hrádku a 17. ledna 2018 

uplyne 10 let od jeho úmrtí. S láskou a úctou
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 

manželka Mária, syn Igor a dcera Gabriela
s rodinami.

Děkujeme touto cestou zdravotnickému 
personálu Městské nemocnice Slavičín

za obětavou péči o pana Jaroslava BORKA. 
Rovněž děkujeme všem, kteří se s ním přišli 

rozloučit na jeho poslední cestě životem.
Zarmoucená rodina

Dne 30. prosince 2017 by se dožil 90 let pan 
Jan STUDENÍK

p
. Za tichou vzpomínku děkují 

dcery Jana a Božena s rodinou.

Dne 11. prosince 2017 uplyne smutných
10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše maminka a babička,
paní Zdeňka LATINÁKOVÁ z Hrádku. 

S láskou stále vzpomíná rodina Baklíkova
a Latinákova.

Dne 30. prosince 2017 uplynou už 4 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Emil URBANÍK ze Slavičína. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 14. prosince 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Lubomíra KALÍKA
ý

 ze Šanova. S láskou
a úctou stále vzpomínají manželka Jaroslava, 

dcera Alena s manželem, dcera Jarmila 
s manželem, vnuci Josef, Lubomír, 

Mathias, Natálie a Francesco.

Dne 14. prosince 2017 si připomeneme 
10. výročí úmrtí paní Marie STRAPINOVÉ

p p

ze Slavičína. Děkujeme všem, 
kteří vzpomínají s námi. 

S láskou v srdci dcery s rodinami.

Dne 13. prosince 2017 vzpomeneme smutné
5. výročí úmrtí pana Stanislava BUDÍNA

p
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Vlasta, 
dcera Vlasta a syn Pavel s rodinami.

Dne 2. prosince 2017 si připomeneme
3. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 

opustila naše maminka, babička, prababička
a praprababička, paní Marie POLÁŠKOVÁ

p

z Petrůvky. S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Děkujeme touto cestou panu primáři 
MUDr. Liboru Palkovskému, sestřičkám

i ostatnímu personálu Městské nemocnice 
Slavičín za péči o pana Jaroslava ARGALÁŠE
z Hrádku. Zároveň děkujeme všem, kteří ho 

vyprovodili na jeho poslední cestě. Pozůstalá 
rodina

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 

Stanislavem ŠURÁNĚM
p p y

 a vyjádřili nám svou 
soustrast. Zarmoucená rodina

Dne 16. prosince 2017 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí našeho milovaného

manžela, tatínka, dědečka, pradědečka
pana Rostislava OCELÍKA ze Slavičína. 

Dne 15. října jsme vzpomněli jeho 
nedožitých 95 let.

S láskou a úctou manželka Miloslava,
dcery Marcela, Ivanka a Marie s rodinami

a ostatní příbuzenstvo.

Dne 13. prosince 2017 
uplyne smutný rok od chvíle,

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Alois PINĎÁK. 
S láskou vzpomínají manželka Marie a děti

Marie, Anna, Radomil, Ludmila a Pavel
s rodinami. Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. 

Každý člověk z tohoto světa jednou odejde
a nám nezbude, než na něj s láskou 

vzpomínat. Dne 23. prosince 2017 uplyne
10 let od chvíle, kdy nás opustil milovaný 

manžel, otec a dědeček, 
pan Josef PUČOK z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Stanislava, synové Josef a Martin s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Radim a Lucie Borákovi – dcera Klára

NAROZENÍ – ŘÍJEN
Ludvík a Libuše Štěpančíkovi – dcera Anna
Richard a Šárka Ťulpovi – dcera Ella
Ondřej Bodlák a Michaela Šuráňová – dcera
Magda
Petr Novák a Marcela Malaníková – dcera
Eliška

SŇATKY - ŘÍJEN
Lukáš Jurča a Kristýna Odleváková
Pavel Pinďák a Iveta Maňasová
Adam Hajda a Eva Hrabinová
Marek Zeman a Veronika Ševčíková
Vítězslav Vejrosta a Lucie Červenková

ÚMRTÍ
 1. 10. 2017 Bronislava Hájková, 54 let, Slušovice
 3. 10. 2017 Zdeněk Krajíček, 86 let, Slavičín
 5. 10. 2017 Emil Macek, 85 let, Divnice
 5. 10. 2017 Peter Uher, 87 let, Slavičín
 7. 10. 2017 Jana Vítková, 71 let, Slavičín
 13. 10. 2017 Miroslav Jakůbek, 57 let, Slavičín
 20. 10. 2017 Anna Chmelová, 83 let, Rudimov
 22. 10. 2017 Jaroslav Mikš, 92 let, Nevšová
 29. 10. 2017 Stanislav Šuráň, 87 let, Slavičín
 30. 10. 2017 Stanislav Merta, 98 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do  Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření man-
želství, dostavte se, prosím, na matriku Městského
úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na základě zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V  letošním roce se skauti opět 
ujmou rozvozu Betlémského svět-
la po Slavičíně a  jeho okolí. Budeme
hrát a zpívat koledy. Přijďte se nala-
dit na vánoční atmosféru.

Betlémské světlo si můžete samo-
zřejmě jako vždy vyzvednout v chrámu
sv. Vojtěcha ve Slavičíně, nebo si pro
něj můžete přijít v sobotu 23. prosin-
ce 2017 na tato místa:
 Slavič ín – Orlovna od   14.00
do 16.00 hodin
 Lipová – Kaple sv. Václava od 14.00
do 14.30 hodin

Nevšová – Kaple Panny Marie 
od 14.45 do 15.15 hodin
Petrůvka – Obecní úřad od 15.25 
do 15.55 hodin
 Rudimov – Roubená zvonice 
od 16.10 do 16.40 hodin
Slavičín-Hrádek – Obecní dům 
od 14.00 do 14.30 hodin
 Divnice – Kaple Panny Marie 
od 14.35 do 15.05 hodin
Bohuslavice nad Vláří – Kaple Panny 
Marie od 15.15 do 15.45 hodin
Rokytnice – Obecní úřad od 15.55 
do 16.25 hodin
Kochavec – Kaple sv. Cyrila a Meto-
děje od 16.40 do 17.10 hodin

Betlémské světlo
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Spolek pro Výstavbu kaple Slavi-
čín-Hrádek chce tímto způsobem podě-
kovat všem přispěvatelům, ať už se jed-

ná o občany, instituce a firmy za pod-
poru našeho záměru. Díky Vám jsme 
shromáždili v  tomto roce prostředky 
ve  výši 750 000 Kč, které byly použi-
ty na přípojku elektřiny, hrubou stav-
bu a terénní úpravy. Rovněž byly zpra-
covány rozpočtové náklady na střechu 
a nosné betonové sloupy. Pokračová-
ní dalších prací bude opět závislé na fi-

nančních prostředcích, které se nám
podaří získat.

Tak jako v minulosti chceme pro-
vést sbírku za  tímto účelem při Roz-
svícení vánočního stromku ve Slavičí-
ně-Hrádku dne 9. prosince 2017. Byli
bychom velmi vděčni za příspěvky, kte-
ré nám umožní v další práci co nejdří-
ve pokračovat.

Pro upřesnění uvádíme i sbírkový
účet číslo: 245743398/0300, v. s. rod-

né číslo. Příspěvky pro výstavbu kap-
le můžete rovněž zařídit trvalým příka-
zem na výše uvedený běžný účet. Vy-
stavení potvrzení pro daňové účely je
pro nás samozřejmostí. Jsme ochotni
Vás navštívit i osobně. 

Nesmírně si vážíme všech přízniv-
ců a přejeme krásné prožití svátků vá-
nočních.

Ing. Pavel Studeník, 
Výstavba kaple Slavičín-Hrádek, z. s.

Výstavba kaple v Hrádku pokračujeý p

Činnost Klubu důchodců v roce 2017
Klub důchodců ve Slavičíně vás se-

známí se svojí činností za rok 2017.
Scházíme se pravidelně v prosto-

rách Městské knihovny Slavičín každou 
středu a zúčastňujeme se různých akcí, 
které nám vedoucí knihovny Mgr. Ga-
briela Klabačková a  její spolupracov-
nice vzorně připravují, za což jim pat-
ří velký dík. Většinou se jedná o před-
nášky, soutěžní kvizy a besedy, které 
jsou pro nás velmi zajímavé.

Mezi naši činnost patří také peče-
ní koláčů na „Valašský kumšt pro rado-
sť aj užitek“, dále smažení koblih a po-
sezení s panem starostou Ing. Jarosla-
vem Končickým. Mateřská školka z Vlá-
ry nám také předvádí krásné krojované 
vystoupení. Rovněž jsme se zúčastni-
li přednášky paní Mgr. Mileny Tomán-

kové, ředitelky Charity Slavičín, kte-
rá nám promítla film a seznámila nás 
s činností Charity Slavičín.

Dále jsme absolvovali také zájez-
dy, a to zájezd do Kroměříže na výsta-
vu, na vsetínský zámek, do výrobnyvá-
nočních ozdob Iris a na betlém v Hor-
ním Lidči. Také jsme navštívili lázeň-
ské město Luhačovice.

V současné době pleteme košíč-
ky z  pediku. Na  závěr roku půjde-
me na  společnou večeři v  restaura-
ci Záložna.

Za spolupráci a vstřícnost děkuje-
me pracovnicím Městského infocent-
ra Slavičín. Za finanční podporu naší 
celoroční činnosti děkujeme městu 
Slavičín.  Božena Mačková,

Klub důchodců Slavičín

Firma HOPA CZ s.r.o. Slavičín  hledá zaměstnance na pozici

Výrobní dělník – extruze plastů
Náplň práce:

- výroba plastových profilů (obsluha extruzní linky)

- údržba strojů a zařízení

- směnný provoz

Předpoklady uchazeče:
- SOU/SŠ, ochotu učit se novým věcem, flexibilita

- technická zdatnost

- spolehlivost, svědomitost, pečlivost

- řidičský průkaz skupiny B (výhodou, nikoli podmínkou)

- zkušenosti s výrobní linkou, praxe v oboru vítanou výhodou

Nabízíme:
- zázemí stabilní české společnosti

- příspěvek na stravování

- motivující finanční ohodnocení

- nástup dle dohody

V případě vašeho zájmu o tuto pozici, zasílejte životopis

na adresu bonko@hopa.cz@ p .
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Osadní výbor Hrádek
zve srdečně všechny spoluobčany na 

Rozsvícení vánočního stromu
v sobotu 9. prosince 2017 v 16.00 hodin.
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Firma FERROMET, a. s., (divize 
HESCO) Uherský Brod nabízí veške-
rý hutní materiál
Jackle
Trubky
Plechy (černé i pozinkované)
Pásoviny
Veškerý stavební materiál (roxo-
ry, ocele I, U, IPE, HEB, HEA)
Dělení a doprava
Tel.: 602 749 045, 
e-mail: uherskybrod@hesco.cz

Darujte zdraví
Akce! Ajurvédská masáž hlavy pro Vás zdarma při zakoupení Dárko-
vého poukazu v hodnotě 1500 – 2000 Kč.
Tato nabídka trvá do Vánoc. Poukazy si můžete vyzvednout osobně
v salonu Lotos sídlícím ve studiu Relax za Benzinou naproti Penny Va-
lašské Klobouky. Poukaz může obdarovaná/obdarovaný využít na ajur-
védské procedury či nákup ajurvédské kosmetiky dle vlastního výběru.
Dárek, který si každá/každý v nitru Duše přeje – pro Vaše rodiče, pra-
rodiče, partnery...

Ajurvédský salon Lotos, Lennie Farídah
tel.: + 420 777 319 447

Výhodný předvánoční nákup 
v prodejně MI&LA v Bojkovicích (Sušilova 229)
při příležitosti ukončení činnosti, kterou jsme zahájili ve Slavičíně roku
1990, proběhne velký výprodej zboží např. knihy, obrazy, foto rámečky,
porcelán (cibulový, růžový, užitkový), sklo (i broušené), keramika apod.
Těší se na Vás manželé Miluše
a Vladislav Dvorských.
Info: tel.: 736 646 792, e-mail 
MilaDvorska@seznam.cz.
Akce potrvá od pátku
1. prosince 2017 do 31. ledna 2018
po – pá 8.30 – 17.00, 
so 8.30 – 11.00 hodin

Úprava a střih psů
 koupání,  regenerace srsti,

vyčesávání srsti

Marie Matulíková 
Wellpes psí lázně

Horní náměstí 99, Slavičín 
(Veterinární ordinace Slavičín)

Družstevní 201, Luhačovice
www.wellpes.cz,

info@wellpes.cz, objednávky
na tel. čísle 734 300 219

Restaurace zámek Slavičín
Vás srdečně zve na akce
 Zvěřinové 

a zabijačkové hody
1. prosince 2017. 

Rezervace na tel. č. 775 553 976.

 Štěpánské posezení 
u cimbálu

cimbálová muzika Cyril 
26. prosince 2017 od 20.00 hodin

vstupné: 80 Kč
www.facebook.com/cmcyril

Rezervace na tel. č. 775 553 976.

Hary Agency uvádí 
vánoční koncert

Jakub Smolík 
s kapelou

13. prosince 2017, 19.00 hodin
KD Brumov (Brumov-Bylnice)

Vstupné: 330 Kč
Předprodej vstupenek:

infocentrum Slavičín
a V. Klobouky a v síti Ticket Art

www.haryagency.cz

Naši kapři jsou jako vepři (-:

Prodej vánočních kaprů
na objednávku!

21. 12. 2017 – od 6.00 hodin
Slavičín u Sokolovny 

Objednávky
SMS: 702 921 054 nebo e-mail:

kaprsokolovna@seznam.cz, 
prosím uvádějte: 

1. třída 1,6 – 2,5 kg nebo 
VÝBĚR nad 2,5 kg a počet kusů.

Přijímáme objednávky
na Vánoce a silvestra:

 zákusky vánoční cukroví
studená kuchyně

Rychlé 
občerstvení

Libor Číž
Telefon: 773 695 506

Přejeme všem našim zákazníkům 
veselé Vánoce a šťastný nový rok! 

Restaurace Záložna přijme 
na 6hodinový pracovní poměr

pracovnici na výpomoc
do kuchyně a do obsluhy. 

Pracovní doba: pondělí až pátek 
od 7.00 do 13.00 hodin. 
Kontakt: 604 287 414.

Přejeme svým zákazníkům krás-
ně prožité svátky vánoční a mnoho 

úspěchů v novém roce 2018.

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

Hledám vyučeného 
automechanika s ŽL. Spěchá. 

Kontakt: tel.: 777 201 493.

RCK, a. s., Slavičín, Divnice 179
nabízí pronájem kanceláří vhod-
ných k podnikání, virtuální sídla,

konferenční sál se zázemím. 
Kontakt tel.: 604 169 454.
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Naši kapři jsou jako vepři
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Psal se rok 2001, kdy se na pod-
nět paní Elišky Durďákové sešlo něko-
lik novopečených důchodců v „Domě 
zahrádkářů“ a založili „Klub důchod-
ců Nevšová“.

Je to už 16 let. Ohlédneme-li se 
zpět, je za námi mnoho společně pro-
žitých akcí, které jsme sami organizo-
vali a v podstatě i financovali.

Naším nepsaným mottem bylo – jít 
mezi přátele, vypnout z běžného kolo-
toče všedních dnů. Vypnout myšlen-
ky na to, co musíme dělat, a při zába-
vě najít optimistickou, pozitivní ná-
ladu na  řešení každodenních záleži-
tostí doma.

Navštívili jsme řadu neznámých 
míst, sledovali proměny ve výstavbě 
měst, obcí, rozšiřovali své obzory při 
studiu jejich historie. Přitom jsme si 
uvědomili, že jsme jiné než naši před-
chůdci. Už nejsme „tetičky s šátkem 
na babku“, ale ženy a muži se zralým 
věkem, leč mladistvější vizáží.

V  červencovém zpravodaji jsem 
psala o  navštívených městech s  je-
jich významnými pamětihodnostmi. 
Ve  druhém pololetí naše iniciativa 
rovněž nepolevovala.

Mimo schůzí a oslavy životních vý-
ročí s přáním ve vysílání Českého roz-
hlasu Brno jsme prožili příjemné od-

poledne na myslivecké chatě. Už její 
poloha v zákoutí Nevšové je kouzelná 
– s vkusně upraveným prostorem k po-
sezení v přírodě. Letos poprvé mezi 
nás zavítali členové Senior klubu z Div-
nic. Vzájemně jsme si vyměnili zkuše-
nosti a nastínili možnosti dalších spo-
lečných akcí. Během našeho posezení 
párkrát zahřmělo. Před silnou sprškou 
jsme se stačili přesunout do chaty… To 
už jsme s naším „dvorním kytaristou“ 
zpívali jednu píseň za druhou. Bylo to 
velmi milé, příjemné odpoledne s vy-
nikajícím gulášem, koláčky a také kva-
litním nevšovským mokem.

Po   dohodě  s   Osadním v ýbo -
rem Nevšová se podařilo zřídit hřiš-
tě na  pétanque v  areálu TJ Sokol 
Nevšová. Dne 28. září 2017 bylo slav-
nostně otevřeno. Pásku rozstř ihl 
předseda klubu Dr. František Anders 
a za osadní výbor Ing. Pavel Hrbáček. 
Zahajovací zápas sehrály týmy obou 
aktérů. Za  seniory nastoupili zkuše-
ní hráči ve složení Oldřich Mlčák, Pa-
vel Masař, Jaroslav Remeš a Jarmila 
Mlčáková. Za osadní výbor Ing. Pavel 
Hrbáček, Bronislav Münster a Jarmi-
la Kovářová. Pan Mlčák se ujal funk-
ce rozhodčího.

Co to je pétangue?
Ideální doprovodná hra ke grilová-

ní, pikniku nebo jen tak pro pobave-
ní venku. Hrát může každý bez ohle-
du na věk, fyzickou zdatnost či na ob-
lečení. Stačí „plácek“ – nejlépe udu-
saný písek s kamínky, ale i posekaná 
travnatá plocha s  ideálními rozměry 
4x15 m. Pro hru samotnou jsou nut-
né kovové koule a malá, ale důležitá 
dřevěná kulička – košonek neboli pra-
sátko, na nějž se hází. A hází se i ně-
kolik hodin. Děkuji osadnímu výboru 
za úhradu nákladů. Věřím, že o tuto 
hru pro její nenáročnost a zároveň ve-
selou zábavu nadále poroste zájem.

Dne 30. října 2017 jsme byli po-
zváni do Základní školy Slavičín-Vlá-
ra na setkání se žáky. Vše, co jsme vi-
děli a slyšeli, připravili sami žáci, a to
včetně pohoštění. Mimochodem – tře-
nou bábovku upekli tři šikovní hoši!
Neměla chybu!

Ve  školní žákovské knihovně nás
přivítala Mgr. Naďa Zemánková a se-
známila nás s  programem setkání.
Po celou dobu se nám věnovala její tří-
da a vybraní chlapci a dívky z Nevšové.

Osobně nás přišel přivítat Paed-
Dr. Petr Navrátil, ředitel školy, a na-
stínil v krátkém vstupu zavedený sys-
tém provozu školy a chod zařízení smě-
rem k žákům. Poté jsme se přesunuli
do studiové audiovizuální místnosti.
Děvčata z Divnic prezentovala slov-
ním doprovodem ukázky své obce,
hoši z Nevšové Nevšovou. Jejich zá-
běry doplnil Ing. Hrbáček ze své sbír-
ky. Nutno dodat, že nádherná příro-
da kolem našeho kraje vítězila nad vý-
stavností obou místních částí Slavi-
čína. Přecházeli jsme z  jedné odbor-
né učebny do druhé a zakončili závě-
rečnou besedu na téma „Škola dříve
a dnes“. O té dřívější jsme hovořili my.

Ráda vzpomínám na vstup do 6. tří-
dy ještě staré školy – dnešní nemocni-
ce. Pomáhali jsme při stěhování pomů-
cek… Můj třídní učitel Stanislav Merta
a pan učitel Jiří Bosák mi dali do živo-
ta mnoho a jsem jim vděčná dodnes.

Dnešní školáci si snad ani neuvě-
domují, jaké mají obrovské výhody. Sa-
motná školní budova se změnila k ne-
poznání! Vzdušné šatny, rozlehlá, svým
uspořádáním k obědu přímo vybízejí-
cí školní jídlena, perfektní učebna in-
formatiky… Děti nám rády ukázaly,
jak se učí, jak bravurně pracují s po-
čítači, jak techniku zvládají. Z nás to
umí jen část, i když mobilní telefon je
i náš kamarád.

Závěrem děkuji paní Mgr. Zemán-
kové za zajištění dopravy z Nevšové
do Slavičína a  zpět, její třídě za po-
zornost, pohoštění, doprovod při po-
chůzkách budovou a vzornou obsluhu.
Jako hostesky jste byli super! Bylo nám
u vás – s vámi moc dobře. Věřím, že
toto setkání nebylo poslední.

Za  milé popovídání a  prezenta-
ci děkuji Davidu Marcaníkovi, Matěji
Hustákovi, Jaromíru Petrášovi, Mar-
cele Carbolové, Táni Janáčkové a Zla-
tě Goňové.

Náš klub čeká v  prosinci setká-
ní v předškolním zařízení v Nevšové
na  vánoční besídce. Pečení perníků
na  rozsvěcování vánočního stromu,
účast na pietní mši v  kostele Panny

Marie Svatohostýnské za zesnulé čle-
ny klubu dne 2. prosince 2017.

Vy, Nevšovjané, kteří nejste členy, 
přijďte mezi nás. Vždy poslední pondě-
lí v měsíci v Domě spolků v 15.00 hodin.

Čas kvapí divokým tempem. Váno-
ce tu budou co nevidět. Nezbývá mi
než všem členům senior klubu Nevšo-
vé i Divnic popřát jejich klidné prožití.
Klidnou vánoční pohodu a s předsti-
hem i úspěšný rok 2018. Všem hlavně
zdraví, slunce v duši a úsměv na tvá-
ři… Mé přání míří ke všem čtenářům
tohoto čísla zpravodaje v celém oko-
lí a  především mým spoluobčanům
Nevšové. Zapomeňme na své trable,
úskalí života. Stále tu jsme, stále ži-
jeme a máme šanci svůj život měnit
k lepšímu… i když je to někdy dřina.

Mgr. Stanislava Pučoková, 
členka výboru Senior klubu Nevšová

Senioři v Nevšové nelení…

OV Divnice zve na slavnostní 

Rozsvícení 
vánočního stromu

v sobotu 9. prosince 2017
v 16.00 hodin.

Kulturní program a občerstvení 
zajištěno.

Akce je finančně podpořena 
městem Slavičín.

Farnost Slavičín ve spolupráci 
s Charitou Slavičín zve na

Adventní 
duchovní 
obnovu
Motto: „Žízním“

Pod vedením P. Bohumíra Vitáska – 
prezidenta Arcidiecézní

charity Olomouc, misionáře milosr-
denství

Kdy: v sobotu 9. prosince 2017
Kde: v kostele sv. Vojtěcha Slavičín

V kolik hodin: 13.00 h – zahájení, 
17.00 h – mše svatá
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Program: 
 návštěva benediktinského
kláštera Pannonhalma (20   km
od   Győru) – jedna z   nejstarších
historických památek v  Maďarsku,
založená přibližně v  roce 996, zap-
saná do seznamu světového dědictví
UNESCO
prohlídka Győru (v počtu památek
druhé nejbohatší město Maďarska,
za rekonstrukci barokního centra zís-
kalo cenu od evropských památkářů)
 možnost navštívit zážitkové ter-

mální koupaliště Rába-Quelle (nutné
přihlásit předem)
návštěva adventních trhů v  centru
města (možnost ochutnat místní speci-
alitu – závin z listového těsta s různými
náplněmi nebo tradiční klobásy, koření
a pálenku)
Cena: 700 Kč
v  ceně je zahrnuta doprava auto-
busem, dálniční poplatky, parkovné,
pojištění, služby průvodce
 v   ceně  není zahrnuto vstupné 
do  kláštera (2  500 HUF) a  vstupné

Městské infocentrum Slavičín pořádá zájezd 
na adventní trhy v Győru (Maďarsko)
neděle 3. prosince 2017  Odjezd: 6.00 hodinPříjezd: 22.00 hodin

do termálního koupaliště (2 500 HUF)
Hlásit  se můžete na   tel .  č ís le 
577  342  251 nebo 737  751  874 či 
osobně  v   Městském infocentru 
Slavičín (Mladotické nábřeží 849, 
Slavičín), kde Vám rovněž poskytneme 
bližší informace o chystaném zájezdu.

Štěpánský 
Kotárfest

26. prosince 2017
20.00 hodin,

Sokolovna Slavičín

Zahrají:
Volant, Šufunky gang 

relapse, Shape 
The Cat a další
Více informací 

na www.slavicin.unart.cz.

Děkujeme všem! Novým i stávajícím 
návštěvníkům, desítkám nadšených vy-
stupujících, sílícímu zástupu partnerů 
v čele s městem Slavičín, stále se roz-
šiřujícímu počtu individuálních dárců/
přispěvatelů, několika ochotným dob-
rovolníkům a trpělivým rodinám i přá-
telům, že už potřetí stáli za Neleň!. Vel-
ké díky patří provozovatelům Sokolov-
ny a zámeckých prostor, kde jsme vás 
ve dnech 3. – 5. listopadu 2017 rádi při-
vítali. Vážíme si podpory GJP a SOŠ Sla-
vičín za možnost realizovat výuku v ně-
kolika třídách. Ceníme si podpory kaž-

dého jednoho z vás, ať už přišla jakouko-
liv formou a budeme se těšit na Neleň! 
vol. 4 už za rok. Děkujeme všem! K va-
šim dotazům: sochy bohužel v zámec-
kém parku nezůstanou, i když tam sedí 
jako ulité. Všechny fotky jsou ke staže-
ní už i na našem webu www.nelen.cz. 

Transparentní účet funguje dál 
a nezastavil svoji činnost stejně jako 
tým Neleň!. S novým rokem začneme 
hledat i nové tváře, už teď nám ale piš-
te své tipy na nelen@nelen.cz.

Ivana Častulíková, Neleň!
Autor fotografií: Grafik Art

Pořadatelé Neleň! 2017 děkují…


