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Svátky už jsou za námi,
už je po kaprovi.
Co Silvestr oznámí,
co Nový rok nám poví?

Vánoce to byly krásné,
dárky jsme si užili.
A než vánoční stromek zhasne,
zastavme se na chvíli.

Vánoční si pohodu
uchovejme v paměti,
než v života závodu
příští rok zas odletí.

Měsíce jara a pak léto,
po něm podzim vládu přebírá.
Jen chvíli zima a pak je to –
zas Silvestr rok nám zavírá.

Krása Vánoc a mír duše,
ať v mysli dlouho vydrží.
A že nový rok už kluše –
kdo ho v běhu zadrží?

Ať příští rok nepřináší mraky,
jen oblohu čistou a Slunce jas,
ať zdraví dá a štěstí taky,
všichni ať užijí života krás.

Ať v novém roce je Vám HEJ,
ať jsou šťastné Vaše kroky,
ať ten rok je pro Vás NEJ
a stejně tak i další roky

Vám ze srdce přeje 
Jaroslav Končický, starosta

Novoroční
Vždy v lednovém čísle Slavičínského

zpravodaje provádíme shrnutí investič-
ních akcí, které byly v uplynulém roce
v  našem městě realizovány. Tak jako
každoročně – plán je jedna věc a rea-
lizace věc druhá. Někde se nepoda-
ří získat plánovanou dotaci, jinde má
investiční akce jiné náklady, než bylo
předpokládáno, nebo se akce nerea-
lizuje z  technických důvodů. Tady se
realizuje akce za pár desítek či set tisíc
korun a  je dostatečně „vidět“ a všich-
ni o ní vědí, jinde je akce za miliony ko-
run takřka „neviditelná“, protože z uli-
ce není vidět. Připomeňme si tedy, jak
tomu bylo v roce 2017.

Také v roce 2017 jsme se zaměřili
na  investiční akce, na které není mož-
né získat dotace. Dotace, které se po-
dařilo zajistit, budou povětšinou reali-
zovány až v roce 2018 (výsadba krajin-
né zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské
dráze nebo nákup požárního dopravní-
ho automobilu pro JSDH Nevšová). Jis-
tě není překvapením, že největší inves-
tiční akcí bylo dokončení rekonstrukce
městského koupaliště v zámeckém par-
ku. Stavbu, která přinesla mnoho tech-
nických problémů, se podařilo včas do-
končit tak, aby koupaliště mohlo být
začátkem měsíce července otevřeno.
Mnohdy jsme tomu pomalu už ani nevě-
řili, když jsme viděli, jak se stavba v jar-
ních měsících doslova topila v blátě a ješ-
tě v červnu se řešila otázka jak přesvěd-
čit trávu, aby vyrostla, když bylo sucho
tehdy, kdy jsme potřebovali déšť a ob-
ráceně. Vše ale nakonec dopadlo dob-
ře a snad ke spokojenosti návštěvníků.
V roce 2017 byla do dokončení rekon-
strukce koupaliště investována částka
10,5 mil. Kč. Opravena byla také přístu-

pová cesta ke koupališti (1,5 mil. Kč), kde
si někteří návštěvníci zřejmě mysleli, že
se i přes dopravní značení jedná o ces-
tu pro provoz osobních vozidel a mo-
hou si přijet až ke koupališti. To bohu-
žel možné není – jednak se ke koupališ-
ti parkoviště nevejde, a zejména – ces-
tu využívají pěší pro přístup do parku,
a tak pohyb vozidel po cestě rozhodně
není žádoucí. Tomu byla přizpůsobe-
na i technologie opravy cesty, kdy byl
zvolen tzv. mlatový povrch (mechanic-
ky stmelené kamenivo).

Rozpočet města pamatoval na měst-
skou nemocnici, kde mj. proběhla re-
konstrukce kotelny (1,2 mil. Kč) a výta-
hu v budově OPN I. (1,04 mil. Kč). Po-
kud se týká komunikací, největší opra-
vou prošla Jasmínová ulice, kdy byl po-
ložen nový povrch komunikace vč. výmě-
ny obrubníků (1,42 mil. Kč), další nava-
zující úpravy jsou pak plánovány na rok
2018 (parkování mezi bytovými domy).
Upravena byla také cesta k morovému
hřbitovu (114 tis. Kč), kde byly také pro-
vedeny úpravy zeleně (ořez stromů).

Opět jsme pokročili v úpravách chod-
níků na  hřbitově, kde byla na dalších
dvou úsecích položena zámková dlažba
(500 tis. Kč). Opravy se dočkal také pří-
stupový chodník k urnovému háji a byly
provedeny úpravy spodní řady schránek
kolumbária (200 tis. Kč). Opraveno bylo
hlavní přístupové schodiště ke kostelu
(380 tis. Kč) a vstupní brána (150 tis. Kč).
Bylo vybudováno parkoviště za hasičár-
nou (280 tis. Kč), rozšířeno bylo i parko-
viště v ul. Nádražní v Hrádku (940 tis.
Kč). Nové osvětlení se dostalo hlavnímu
sálu Sokolovny (578 tis. Kč), nová dlaž-
ba byla položena na schodiště v polikli-
nice (161 tis. Kč). V Základní škole Sla-

vičín-Vlára byla kompletně rekonstruo-
vána školní jídelna (1,877 mil. Kč) a do-
plněny rozvody teplé vody v hygienic-
kých zařízeních hlavní budovy (280 tis.
Kč), Základní škola Slavičín – Malé Pole
dostala nový konvektomat do  školní
kuchyně (300 tis. Kč), drobnější opra-
vy proběhly také na školním hřišti (40
tis. Kč). V Domě dětí a mládeže proběh-
la výměna dlažby v šatně (115 tis. Kč).

Zásadní opravou prošlo hřiště 
za SBD Obzor (1,1 mil. Kč), částka 292
tis. Kč byla investována do ošetření a ká-
cení dřevin v zámeckém parku, 330 tis.
Kč do rekonstrukce veřejného osvětlení
v ul. Hasičská, 100 tis. Kč pak do prodlou-
žení chodníků v ul. Pod Vrškem. V Piveč-
kově lesoparku byly pořízeny nové sochy
a stávající sochy byly opraveny (150 tis.
Kč), zpevněna byla plocha pod venkov-
ními fitness prvky pro seniory u cyklo-
stezky do Hrádku (70 tis. Kč), opravena
byla podlaha v další místnosti v budo-
vě, kterou užívá R-Ego (70 tis. Kč) atd.

Investice se nevyhýbaly ani míst-
ním částem. V Divnicích to byly zejmé-
na opravy chodníků, kdy investice do-
sáhly celkové výše 750 tis. Kč a byly pro-
vedeny také úpravy veřejného osvětle-
ní (156 tis. Kč). V Hrádku byla největ-
ší investiční akcí výměna střešní kryti-
ny na budově bývalé školy (810 tis. Kč).
Dále bylo upraveno výše zmíněné par-
koviště v ul. Nádražní, opraven chodník
u Domů s pečovatelskou službou (300
tis. Kč), chodník v ul. Družstevní (275
tis. Kč), chodníky v  areálu mateřské
školy (350 tis. Kč). Odstraněn byl také
havarijní stav parkoviště u  bytových
domů čp. 207 – 208 (195 tis. Kč), kde
by práce měly pokračovat také v roce
2018. V Nevšové byl konečně posta-
ven chodník podél silnice III/4931 (770
tis. Kč) a zahájena revitalizace středu
obce (1,06 mil. Kč). Částečnou opravou
prošlo oplocení mateřské školy i domu
s chráněnými byty.

Takto vypadá stručná zpráva o inves-
ticích v roce 2017. Co nás čeká v roce
2018 je také již naplánováno, rozpočet
města na rok 2018 byl zastupitelstvem
města schválen na zasedání dne 6. pro-
since 2017. O tom, co lze z pohledu in-
vestic, oprav a  údržby majetku měs-
ta v  roce 2018 očekávat si řekneme
zase příště.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Investice města v roce 2017

Oprava hřiště u SBD Obzor
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PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2018

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín

Dětské rybářské závody 2018 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Slavičín

TFA Slavičín 7 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Slavičín

O pohár SDH Slavičín 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Nevšová

V. ročník ,,Miškářského poháru“ v požárním sportu 
mládeže, mužů a žen a III. ročník noční soutěže JLNS

20 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu 18 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje mládeže 
hasičského sportu v obci Nevšová

20 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s.
Zajištění provozu sportovního zařízení - kuželny v
zámeckém parku ve Slavičíně

50 000

Spolek Zvonek Tenis pro všechny 12 000

Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny s handicapovanou osobou 15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis žáci - regionální přebor 1.třídy 
A-družstvo žáků, regionální přebor 1.třídy B-družstvo, 
bodovací turnaje

16 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis muži - krajský přebor 1.třídy 
A-družstvo, krajský přebor 2.třídy B-družstvo, regionální 
přebor 2.třídy C-družstvo, regionální přebor 4.třídy 
D-družstvo

28 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis veteráni - Mistroství světa v Las 
Vegas, JOOLA CUP Maďarsko, Velké ceny veteránů 
ČR a SVK

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis - 47. ročník turnaje ve stolním tenise 15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis - Turnaj hráčů regionu, TOP Valašska 10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl fl orbal ženy, juniorky, žačky - účast v mistrovských 
utkáních v sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl fl orbal muži, junioři, žáci - účast v mistrovských 
utkáních v sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl volejbal ženy - Krajský přebor Zlínského kraje žen, 
Český pohár žen

20 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl volejbal juniorky - Krajský přebor Zlínského kraje 
juniorek, Český pohár juniorek, účast v Mor. lize

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal žačky - krajský přebor žaček 15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl sálová kopaná Jerevan - Český pohár v sálové 
kopané-futsalu, turnaj v nohejbale

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl ASPV muži a ženy - účast na akcích pořádaných 
ČA sportu pro všechny, pravidelné cvičení žen, cvičení a 
míčové hry mužů

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl atletiky - účast na akcích pořádaných Českou 
atletickou federací pro amatéry, dálkové a přespolní 
běhy, pořádání 36. ročníku Běhu vítězství

13 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl basketbal - účast v mistrovských utkáních v 
sezóně 2018

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl turistiky - účast na akcích pořádaných Klubem
českých turistů v sezóně 2018

10 000

Orel jednota Slavičín Badminton 17 000

Orel jednota Slavičín Kondiční cvičení žen 6 000

War Sports Team Slavičín z.s. Celoroční činnost War Sports Team Slavičín z.s. 32 500

Moravskoslezský kynologický svaz
z.s., Kynologický klub Slavičín, 
pobočný spolek

Rekonstrukce klubovny klubu KK Slavičín, údržba 
cvičební plochy

18 000

Spolek Skatepark Slavičín Slavex Skate Contest 7 000

Ing. Milan Ptáček
Celoroční činnost fotbalových internacionálů - bývalých 
aktivních hráčů

13 000

Jiří Havlín Turnaj v ping-pongu v Hrádku 2 000

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale 4 500

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000

Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní část 2018 10 000

Josef Sviták Šachový klub (oddíl) Slavičín 20 000

Radim Studeník Nohejbalový turnaj dvojic 2018 2 500

Zdeněk Hrnčiřík Memoriál Josefa Hrnčiříka - turnaj družstev v nohejbale 3 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj 3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

9. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev 5 500

Celkem na dotační titul poskytnuto: 578 000

Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2018
Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XVII/5/2017 ze dne 6. 12. 2017 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2018 v celkové výši 1 158 000 Kč.

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2018

Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Divnice

Dětský den + kácení máje 3 000

Junák – český skaut, středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Drakiáda 1 000

Junák – český skaut, středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Skautský den 3 000

Junák – český skaut, středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Betlémské světlo 1 000

Junák – český skaut, středisko A.B.
Svojsíka Slavičín, z.s.

Klubovna pro skauty, vlčata a světlušky 3 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Slavičín

Slavičínský plamínek 10 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí 3 000

Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 5 000

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 10 000

Spolek Diaklub Slavičín Slavičínské cérky 10 000

Spolek Zvonek Dětský den 2018 - 11. ročník 20 000

Spolek Zvonek Divadlo nejen pro děti - sezóna 2018 20 000

Přátelé z lásky, z.s. Vzdělávací a poznávací den 5 000

Orel jednota Slavičín
Setkávání seniorů z města i okolí a snaha o udržení
dobrých sociálních kontaktů

3 000

Orel jednota Slavičín Orelské mikulášské odpoledne - 4. ročník 2 000

Orel jednota Slavičín Happening šikovných rukou - 4. ročník 2 000

Charita Slavičín Pokračování v tradici 3 000

Charita Slavičín Zahradní slavnost k 15. výročí Charity 3 000

Charita Slavičín Canisterapie - pes terapeutem 2 500

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2018 25 000

SemTamFór z.s. SemTamFór - celoroční činnost 10 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Programy pro rodiny s malými dětmi 2 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Jednorázové víkendové akce pro rodiny s dětmi (5
akcí) - Dětské čarodějnické odpoledne, Závody kočárků
a oslava svátků matek, Dětské olympijské hry, Stezka 
odvahy, Drakiáda

12 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Canisterapie pro děti 2 500

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Hrádek na Vlárské Dráze

Dětský den 3 000

Klub přátel historie Slavičínska
Konec I. světové války, českoslovenští legionáři ze
slavičínské farnosti a vznik Československé republiky
v r. 1918

40 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s. Koncert k výročí 100 let od vzniku republiky 20 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Cimbálová muzika Slavičan 36 000

Základní umělecká škola Slavičín Adventní koncerty ZUŠ Slavičín 2018 8 000

Základní umělecká škola Slavičín Benefi ční koncert pro Nadaci Jana Pivečky 8 000

Luboš Silbrník Divnická heligonka 2018 8 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2018 22 000

Jiří Havlín Výstava fotografi í k výročí 100 let od I. světové války 1 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu 5 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000

Jiří Havlín Hodová zábava 1 000

PhDr. František Anders Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová 3 000

Ing. Antonín Gbelec Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 5 000

René Bil Kluby zdraví Slavičín 2018 5 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 000

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 5 000

Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2018 20 000

Božena Mačková Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně 4 000

Jakub Zvoníček Dětský den 2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360 000
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PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2018

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín - Vlára 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Čertoviny pro I. stupeň ZŠ Slavičín - Vlára a Dětský 
domov Smolina + Návojná

5 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Svatomartinský průvod 4 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Atletika I. stupeň - Valašská sportovní liga 1 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

O pohár primátora Města Nová Dubnica 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Cheerleaders 10 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Mezinárodní sportovní den 2 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Sportovní liga ZŠ 2 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Mikulášská laťka 1 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Valašská sportovní liga - fl orbal 1 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ 
Slavičín - Vlára

9 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Podpora folkloru ve Slavičíně 11 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Country kroužek RIGHT STEPS 8 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Pohádková tělocvična 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Zlínský vorvaň 4 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Celoroční činnost souboru mažoretek 10 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

Projekt Edison 4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Podpora zájmových kroužků Orientální tance 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Dýňohraní a dýňová strašidýlka 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Závodí celá rodina 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

15. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

18. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 14. 
ročník Slavičínského zoubku a 14. ročník Slavičínského 
wyhazováku

18 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Mladí šachisté DDM Slavičín 6 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Baví se celá rodina + adventní tvoření 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Celodenní výlet do Rožnova pro děti ml. školního věku, 
st. školního věku, přednostně pro děti ze sociálně 
slabých rodin a handicapované žáky a klienty Charity

4 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky při
DDM Slavičín

10 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole,
příspěvková organizace

Okrsková soutěž v recitaci 2 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole,
příspěvková organizace

Karneval 7 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole,
příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový průvod) 1 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole,
příspěvková organizace

Halloweenská párty 4 000

Základní škola Slavičín – Malé Pole,
příspěvková organizace

Celoroční činnost COUNTRY kroužku 6 000

Základní umělecká škola Slavičín ZUŠ v parku 6 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2018 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

21. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2018 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro slavičínskou
veřejnost

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Přírodovědný kroužek 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Výstavy na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín v roce 2018 2 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Pěvecký sbor GJP Slavičín 3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami 3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Majálesový průvod městem 1 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 170 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2018

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. 
pobočný spolek Slavičín

Chovné potoky, odchov pstruha potočního 10 000

Myslivecký spolek Hrádek Oprava hráze a břehů mokřadu 3 000

Myslivecký spolek Hrádek Orba, zasetí a údržba mysliveckých políček 3 000

Myslivecký spolek Nevšová Péče o volně žijící zvěř 13 000

Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Slavičín

Nákup včelích matek od registrovaných chovatelů 11 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín
z.s.

Péče a chov volně žijící zvěře 10 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50 000

Vážení spoluobčané, chtěli by-
chom Vás opětovně oslovit a  záro-
veň dát tímto prostor pro Vaše ná-
zory v souvislosti s dalšími možnost-
mi případného rozšíření parkovacích
kapacit ve  čtvrti Malé Pole. Po zve-
řejnění článku o možnostech zřízení
parkovacích míst v ul. Dlouhá v říjno-
vém vydání Slavičínského zpravoda-
je se sešlo poměrně velké množství
Vašich námětů a  připomínek. Drti-
vá většina požadovala zachování ze-
leně v Dlouhé ulici, připomínky byly
jak k jednosměrné ulici, tak ke všem
ostatním variantám, obdrželi jsme
také náměty typu „kde všude jinde,
jen ne nám před domem“.

Hledáme proto další možnosti
a nabízíme další alternativu, kterou
je možnost rozšíření stávajícího par-
koviště na travnaté ploše nad býva-
lým hotelem Slavičan (dle obr. 1). Ze
stávajících 10 parkovacích míst kol-
mých k ul. Dlouhá je navrženo rozší-
ření o dalších cca 20 parkovacích míst
s využitím stávajícího sjezdu z ul. Dlou-
há. Nově vzniklá parkovací místa jsou
navržena ze zatravňovacích tvárnic se
zásypem drobným kamenivem, pou-
ze středová příjezdová komunikace je
navržena ze zámkové dlažby.

Investiční náklady pro realiza-
ci tohoto záměru jsou odhadovány
na cca 1,2 mil. Kč vč. DPH. V souvislosti

Další možnosti parkování 
ve čtvrti Malé Pole

s předkládaným návrhem se ovšem na-
bízí otázka, zda vybudování nové par-
kovací kapacity v této lokalitě přine-
se „odlehčení“ v jiných kritických lo-
kalitách čtvrti Malé Pole a lze-li před-
pokládat i parkování vozidel občanů 
z odlehlejších míst za cenu určité do-
cházkové vzdálenosti.

Projektovou studii tohoto návr-
hu je možno zhlédnout buď na webo-
vých stránkách města Slavičín https://
www.mesto-slavicin.cz/, popř. v  lis-//
tinné podobě na  odboru investic 
MěÚ Slavičín (tel. 577 004 825 nebo 
603  927  722). Vaše případné připo-
mínky či náměty můžete zasílat na e-
mailovou adresu odboru investic in-
vestice@mesto-slavicin.cz do 31. led-
na 2018.

Ing. Ladislav Janáček, 
odbor investic
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Podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů oznamu-
ji, že I. kolo volby prezidenta republiky 
se uskuteční: v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 13. ledna 2018 od  8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v přízemí Zá-
kladní umělecké školy, nám. Mezi Šen-
ky 121, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:

v ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jas-
mínová, K Parku, Komenského, Krátká, 
Květná, Luhačovská, Misárkova, Na Vy-
hlídce, Na Výsluní, Nad Cihelnou, ná-
městí Mezi Šenky, Pod Lesem, Pod 
Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Sta-
roměstská, Ševcovská, Tržní, U  Mlý-
na, Žižkovská

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí bu-

dovy radnice, Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-

valému pobytu:
v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, 

K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, Mla-
dotické nábřeží, 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 tr-
valému pobytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Na Za-
stávce, Nad Ovčírnou, Pod Kaštany, 
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 Slavičín296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:

v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek, 
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 pří-

zemí Základní školy Slavičín – Malé 
Pole, Osvobození 8, Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr-
valému 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 tr-
valému pobytu v místní části Slavičín 
– 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 hlasová-

ní poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a  státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestov-
ním průkazem). Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, ne-
bude 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 úpra-
vu hlasovacích lístků, jinak mu okrsko-
vá volební komise hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojné-
ho průběhu hlasování v místnosti pro 
hlasování je každý povinen uposlech-
nout pokynů předsedy okrskové vo-
lební komise.

I J l K či ký t tIng. Jaroslav Končický, starosta

Oznámení o době 
a  místě konání volby 
prezidenta republiky 

Město Slavičín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
odborný referent/ka odboru životního prostředí a správy majetku
Městského úřadu Slavičín

hlavní náplň práce: 
 správa budov a majetku města
 vydávání stanovisek odboru ke správním řízením
 majetkoprávní agenda – nakládání s nemovitostmi města
 zábory veřejného prostranství, práva k pozemkům města
 ostatní majetko-správní činnosti
 spisová služba
 životní prostředí – oblast odpadového hospodářství

pracovní poměr: 
 na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) se zku-
šební dobou 3 měsíce;
 předpokládaný nástup od 1. března 2018

platová třída: 
 8. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců

požadavky pro vznik pracovního poměru: 
 min. středoškolské vzdělání technického zaměření ukončené maturit-
ní zkouškou
 znalost fungování principů ve veřejné správě
 znalost problematiky správy majetku
 praxe v oboru výhodou
 dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 psychická odolnost
 zájem o obor
 zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, fle-
xibilita, loajalita
 používání a znalost práce na PC (zejm. MS Office – Word, Excel) 
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní schopnost řízení referentského vozidla

Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavičín – radnice, Osvobození 25, 763 21 Sla-
vičín do 15. ledna 2018 do 12.00 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 10 v II. nadzemním podlaží domu 
čp. 390, na ulici K Hájenkám, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepu
 celková podlahová plocha bytu včetně sklepu je 33,49 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 728 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné od 1. dubna každého 
roku maximálně o 5 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojené s bydlením (topení, voda,
odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby uzavření nájemní smlouvy, obsahu 
žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín nebo webových
stránkách města Slavičín a společnosti BTH Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Písemné žádosti budou přijímány do 24. ledna 2018 osobně nebo poštou 
na adresu: BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1

Svoz tříděného odpadu
plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny 
(oranžové pytle)  24. 1.
papír (modré pytle) 3. 1.
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ZŠ Slavičín-Vlára
Adventní setkání

V předvánočním čase se mohli naši
páťáci seznámit s  členkami Diaklubu
při společném pečení a zdobení per-
níků. Každý z žáků dostal malý sáček
se sladkým sněhem a mohl se pustit
do práce. Zjistili, že to vůbec není jed-
noduché a  je potřeba trochu talen-
tu a  trpělivosti. Zároveň obdivovali,
s  jakou zručností zdobí perníky tety
z Diaklubu.

Nahlédnout do kuchyně, kde se per-
níky zdobily roztíráním sněhu do horké
čokolády, bylo velmi zajímavé. Celé se-
tkání provázely písničky o zimě a také
koledy. Každý z nás si odnesl pohlazení
Vánoc, které už klepaly na dveře. Dě-
kujeme za pěkný zážitek a úžasnou at-
mosféru. Brzy se znovu uvidíme. Při
jaké akci? O tom zase příště.

Vánoční pohodu a klid jsme přines-
li i do Majáku (Charita Slavičín), kde
jsme zpříjemnili besídku handicapo-
vaných dětí písničkami, básničkami
a také hudebním vystoupením v podá-
ní žáků Anny Studénkové, Kristýny Mál-
kové a Radima Novotného. Jsme moc
rádi, že jsme přispěli krásným dárkem
a rozzářili tak tváře našich kamarádů.

Mgr. Šárka Končická

Třídní schůzky tak trochu jinak…
Zajímavým zpestřením tř ídních

schůzek 5. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára
bylo setkání rodičů s třídními učitel-
kami při již tradiční akci „Buďte s námi
poškole“, která se uskutečnila 29. lis-
topadu 2017.

Naši žáci se nemohli dočkat, až rodi-
čům předvedou, co a jak se ve škole učí.

Velmi nás potěšil zájem ze strany
rodičů o tuto akci, v některých přípa-
dech přišly celé rodiny, ba dokonce
i babičky. Všichni si rádi zahráli s dět-
mi jazykové piškvorky, slovní domina,
řešili rébusy, jazykové a matematické
hádanky. Líbilo se jim také moderní vy-
bavení tříd a další zajímavé pomůcky,
které dětem usnadňují získávání no-
vých vědomostí. Třeba si někteří za-
vzpomínali na svá školní léta a zjistili,
že současné moderní výukové metody

se liší od těch, které zažili ve škole oni. 
I  když bylo odpoledne pro žáky 

dlouhé, byli všichni skvělí. Páťáci do-
kázali, že mají z učení radost a v no-
vém prostředí se jim líbí.

Všem rodičům děkujeme za  pří-
jemné odpoledne a těšíme se na dal-
ší společné setkání.

PaedDr. Bronislava Králíková

Čertovské dovádění
Stalo se již tradicí, že se v předvá-

nočním čase, v období adventu, setká-
vají žáci 1. – 4. ročníku naší školy s dět-
mi z Dětského domova ze Smoliny, aby 
společně prožili to pravé čertovské do-
poledne s hudbou a zábavou. To letoš-
ní vypuklo ve  slavičínské Sokolovně 
v pátek 1. prosince 2017. Všichni čer-
tíci a čertice si naplno užívali úžasnou 
atmosféru pekelného hraní, soutěže-
ní a tancování, do kterého je přiláka-
ly čertovské roztleskávačky. Příchod 
svatého Mikuláše s anděly a čerty v ně-
kterých dětských očích rozzářil radost 
a očekávání, z jiných naopak skanuly 
i slzičky. Mikuláš všechny obdaroval 
balíčky a dárečky, ty hodné pochválil, 
od těch zlobivých rád přijal slib, že se 
určitě polepší. Cinkot zvonečků, zpěv 
koled, radost a smích dětí odstartoval 
těšení se všech na blížící se Vánoce.

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín. 

Soňa Lysá

Předvánoční setkání
V prvním adventním týdnu tradič-

ně zveme naše bývalé kolegy – pe-
dagogy, aby se s  námi 
v   předvánočním sho -
nu na  chvíli zastavili , 
pobesedovali a  dozvě -
děli se novinky o  ško-
le, kam se i  po  letech 
rádi vrací. Letos obdi-
vovali krásnou moderní 
jídelnu, jako milou po-
zornost dostali malý dá-
rek z keramické dílny paní 
učitelky Šmotkové a tles-
kali dětem ze souboru 
Slavičánek i pěveckému 
sboru Dareba starších 
žáků za  půvabné pás-
mo vánočních písniček 
a  veršů. Slova pochvaly 
našich bývalých spolu-
pracovníků nás vždy těší 
a  tímto pozváním mezi 

nás jim dáváme najevo, že si jich vá-
žíme.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Zlínský vorvaň
Ve   středu 22. l istopadu 2017

se sportovní hala Euronics ve  Zlí-
ně otřásala v  základech. Konal se 
tam již 18.  ročník mezinárodní sou-
těže „ Zl ínsk ý vor vaň“. Jedná se 
o soutěž v netradičních disciplínách, 
ve kterých mezi sebou zápolí žáci ze 
škol Zlínského kraje a  několika slo-
venských škol. V soutěži však nejde 
jen o soutěživost, ale i o kolektivní-
ho ducha, soudržnost a kamarádství 
v každém týmu. 

Úžasná byla i atmosféra v hlediš-
ti, kde svým mohutným skandováním 
podporovali náš tým žáci z druhého 
stupně, převážně členové žákovské-
ho parlamentu. Výbornou náladu nás 
všech udržoval známý herec a  mim 
Václav Upír Krejčí a moderátor celé-
ho sportovního klání Martin Hrdinka. 
Naši školu také skvěle reprezentova-
ly svým vystoupením roztleskávačky. 
V konkurenci 26 škol jsme letos vybo-
jovali krásné 6. místo. 

Prosincové akce 
naší školy

V závěru uplynulého roku se naše
škola spolupodílela na několika ak-
cích nebo byla přímo jejich iniciáto-
rem. Některé z nich stojí určitě za při-
pomenutí. Například:
žáci 1. a 2. ročníku navštívili mi-
kulášské tvoření v místní knihovně
všechny ročníky absolvovali pre-
ventivní program R-Ega
celá škola zhlédla v  Městském
divadle ve Zlíně představení Tučňá-
ci na Arše
žáci 1. ročníku pekli ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže ve Slavi-
číně perníčky
někteří žáci vystoupili na Rozsví-
cení vánočního stromu ve Slavičíně 
a v Hrádku se svým hudebním pás-
mem „Vánoční přání mám“
děti z Country kroužku vystoupi-
ly na Halloweenské párty a Mikuláš-
ském odpoledni v Orlovně
žáci 2. tříd tvořili ve  spolupráci 
s DDM Slavičín z keramické hlíny vá-
noční dárečky
prvňáčci vyráběli ve  spoluprá-
ci s aranžérkou Klárou Vincourovou 
z firmy Květiny Hrádek vánoční svícny 
žáci 3. tříd se ve  svých třídách 
účastnili s rodiči vánočních dílen

Věřím, že i v novém roce bude spo-
lupráce s Městskou knihovnou Slavi-
čín, DDM Slavičín i jinými organizace-
mi nadále pokračovat. Žáci naší ško-
ly mohou tak svými výtvory nebo vy-
stoupeními na různých akcích potěšit 
své blízké i širokou veřejnost. Děku-
jeme všem, kteří přispěli ke zdárné-
mu průběhu těchto akcí. 

Mgr. Barbora Chovančíková

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín.

Mgr. Lenka Tomečková 
a Bc. Martina Ptáčková

ZŠ Malé Pole
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Přípravné kurzy k příjímacímu řízení 
zdarma pro maturitní obory

Všem uchazečům o maturitní obo-
ry na naší škole nabízíme zdarma kurzy 
z matematiky a jazyka českého. Ucha-
zeč se do 17. ledna 2018 e-mailem při-
hlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz 
a uvede telefonní kontakt. První setká-
ní proběhne v budově gymnázia 24. led-
na 2018 v 14.30 hodin.

Spolupracujeme
s fakultami UTB Zlín
Na naší škole zahajujeme pravidelné 

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

přednášky učitelů z Fakulty technolo-
gické (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.
s Francouzskou aliancí v Brně 

Na gymnáziu proběhla jednodenní 
výuka pro žáky studující francouzský ja-
zyk o ostrově Réunion s rodilou mluv-
čí z Francouzské aliance sídlící v Brně.
 SOŠ Dubnica nad Váhom

Čtrnáctidenní stáž na naší škole ab-
solvovali partneři ze Slovenska v rám-
ci projektu Erasmus – Stáž pre mobili-
tu žiakov v OVP – ze SOŠ Dubnica nad 
Váhom. Žáci partnerské školy pracovali 
ve škole a ve firmách regionu.

Exkurze SOŠ
Žáci strojírenských oborů navštívi-

li automobilku Hyundai v Nošovicích 
a  firmu Groz Beckert ve  Valašských 
Kloboukách.

Vítězství Josefa Tomečka
Josef Tomeček skončil první v kraj-

ském kole chemické olympiády, ka-

tegorie A. Postupuje do  národního 
kola, které proběhne v Hradci Králo-
vé v lednu 2018.

Pomáháme u sbírek
V  pondělí 4. prosince 2017 se

uskutečnila sbírka Fondu Sidus. Za-
koupením propisky za 35 Kč jste po-
mohli nemocným dětem. Děkujeme 
za váš příspěvek.

Školská rada
Dle § 167 zákona č.  561/2004 Sb.,

(školský zákon) volební komise zveřej-
ňuje zvolené zástupce do Školské rady 
při Gymnáziu Jana Pivečky a Střední 
odborné školy Slavičín:
- Mgr. Božena Filáková, místostarost-
ka Slavičína
- PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ
- Ing. Jarmila Überallová, pedagog
- Ing. Alois Kužela, pedagog
- Ing. Tomáš Dulík, PhD., zákonný zá-
stupce
- Denisa Balšanová, zákonný zástupce

Sportovní akce
 Náš florbalový tým získal prv-

ní místo v okresním kole na turnaji KB 
Florbal Challenge. Ve finále nás čekal 
celostátní vítěz z minulého roku SPŠ 
Zlín, kterého jsme porazili na nájezdy 
a stali se vítězi.
 Tradiční Vánoční turnaj peda-

gogů se uskutečnil 24. listopadu 2017 
na SOŠ. Vítězem 23. ročníku se stala 
SPŠ a OA Uherský Brod.
Sportovní aktivity školy – podpoře-
ny městem Slavičín

Naše škola má zájem o  zapojení

žáků a mládeže ze Slavičína do aktivní-
ho sportování, proto je pořádáno hned
několik turnajů v této oblasti. Dne 16.
října 2017 se uskutečnil již 15. ročník
turnaje v nohejbale s mezinárodní účas-
tí, kterého se zúčastnilo družstvo Gym-
názia a SOŠ Dubnica nad Váhom jako
partnerská škola GJP a  SOŠ Slavičín.
Asi o měsíc později 6. listopadu 2017
se po  dvanácté soutěžilo se stejnou
školou za účasti čtyř družstev ve flor-
bale. Dne 20. listopadu 2017 proběhl
jubilejní 20. ročník turnaje v košíkové,
jehož se zúčastnili žáci Gymnázia Va-
lašské Klobouky a  ZŠ Újezd. Jednot-
livá utkání proběhla v  hale SK Slavi-
čín a měla velmi vysokou úroveň. Je-
likož zima je období, kdy je málo po-
hybu, připravili pedagogové Ing.  Jiří
Váňa a Mgr. Libor Kubiš ještě na den
14. prosince 2017 závody ve skoku vy-
sokém s názvem „Vánoční laťka“. Kaž-
doročně se koná před Vánocemi, kdy
již všude panuje sváteční atmosféra.
Všechny tyto akce jsou finančně pod-
pořeny městem Slavičín, proto může-
me pro účastníky zajistit občerstvení
a ty nejlepší odměnit drobnými cena-
mi a diplomy.

Milí přátelé, dovolte mi, abych za 
sebe a všechny zaměstnance střední 
školy Vám, ale i Vašim blízkým popřál 
ve zdraví a osobní pohodě prožitý rok 
2018. Děkuji za rok uplynulý, ve kte-
rém se podařilo i díky Vám, rodičům, 
spoluprací se slavičínskými základními 
školami, s firmami v regionu, spolupra-
cí s městem Slavičín znovu naši střední 
školu společným úsilím rozvíjet ku pro-
spěchu žáků, města a regionu. Jak v ma-
teriálně technickém vybavení, tak v ro-
vině pedagogicko-výchovné jsme zásad-
ně zlepšili podmínky ke studiu: za téměř 

11 mil. Kč jsme v první fázi zrekonstru-
ovali gymnázium a nyní jsme ve dru-
hé fázi zahájili půdní vestavbu za 21 
mil. Kč z OP IROP. Objektivní výsledky 
v krajských, celostátních a mezinárod-
ních olympiádách to jenom potvrzují 
a zařazují nás mezi nejúspěšnější ško-
ly v kraji. Bez spolehnutí a  důvěry ve 
své kolegy v jejich kvalitní práci, bych 
se jako ředitel školy těžko mohl věno-
vat výše uvedeným investičním projek-
tům. Proto také patří velké poděková-
ní všem zaměstnancům naší školy.  

Josef Maryáš

Přání ředitele školy PF 2018

Den otevřených dveří 
14. února 2018 
od 8.00 do 17.00 hodin

Nabízené studijní obory pro škol-
ní rok 2018/2019
Maturitní obory:
Gymnázium osmiletý obor
Gymnázium čtyřletý obor
Informační technologie
Mechanik seřizovač – mechatronik

Učební obory:
Obráběč kovů, automechanik, in-
stalatér, elektrikář, kuchař-číšník

Nástavba denní i dálkové maturitní:
Podnikání – pro vyučené uchazeče

Volejbalový turnaj pedagogů

Projekt Erasmus

J. Tomeček (chem. Olympiáda)
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Zprávy z domečku pro děti

Maturitní obory na  SOŠ ke  studiu
pro příští rok
 Informační technologie – správa
počítačových systémů

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat
počítače a udržovat je v provozu, vybí-
rat, instalovat, konfigurovat a spravo-
vat operační systémy a další programy,
zabezpečovat data před jejich zneuži-
tím a chránit je před zničením, podporo-
vat uživatele při práci s výpočetní tech-
nikou, navrhovat, sestavovat a konfigu-
rovat počítačové sítě a administrovat
je, spravovat databáze, vytvářet počí-
tačové programy a webové stránky. Ab-
solventi se uplatní jako technici pro-
středků výpočetní techniky, pracovní-
ci uživatelské podpory, programátoři,
správci aplikací, správci operačních sys-
témů, správci počítačových sítí, obchod-
níci s  prostředky informačních tech-
nologií aj. Absolventi mohou pokračo-
vat ve studiu na  vysokých školách, ob-
vykle pokračují ve studiu v oborech in-
formatiky a výpočetní techniky, často

však také v  oborech elektrotechnic-
kých nebo i v oborech ekonomických.
Mechatronik – mechanik seřizovač

Jedná se o velmi perspektivní čtyř-
letý studijní obor zakončený maturitou. 
Kromě obrábění (soustružení, frézo-
vání), používání a programování CNC 
techniky, získávají absolventi základy 
výpočetní techniky, elektroniky, auto-
matizace, robotizace.
- ruční obrábění kovů
- strojní obrábění kovů
- obrábění na CNC strojích           
- vytvářet programy pro CNC stroje           
- pracovat s automatizační technikou           
- základní práce v oblasti elektroniky
Podnikání – nástavbové maturit-
ní studium pro vyučené absolventy

Podnikání je studijní obor realizo-
vaný formou dvouletého denního nebo 
tříletého dálkového studia. Vzdělávání 
navazuje na tříleté učební obory různé-
ho zaměření, např. automechanik, in-
stalatér, elektrikář, obráběč kovů, ku-
chař-číšník, kadeřník – kadeřnice, kos-

metička apod. V nástavbovém studiu se 
už nevzdělávají ve své profesi. Žáci se 
učí předmětům ekonomického a práv-
ního zaměření, informační technologie, 
elektronické komunikaci apod. V hlav-
ním  vyučovaném předmětu – ekono-
mika – se navazuje na základní teore-
tické poznatky získané během studia 
v učebním oboru. Žáci si doplňují in-
formace z oblastí podnikových činnos-
tí, bankovnictví, kalkulací, mzdového 
a daňového systému a účetnictví. Žáci 
pracují s účtovou osnovou pro podnika-
tele, učí se účtovat základní účetní pří-
pady související s běžnou podnikovou 
činností. Část výuky je rovněž věnová-
na zvládnutí tzv. daňové evidence. Zá-
kladní poznatky z manažerského vede-
ní a řízení získávají v předmětu mana-
gement, o marketingových teoriích se 
učí v předmětu marketing. V předmětu 
právo jsou probírány základní poznat-
ky ze všech jeho oblastí  –  obchodní-
ho, občanského, trestního, rodinného 
práva. Všechny teoretické vědomosti 

a poznatky pak žáci ověřují v předmě-
tech chod podniku, písemná a elektro-
nická komunikace, informační a komu-
nikační technologie a ekonomická cvi-
čení. V těchto předmětech žáci zpra-
covávají praktické úlohy související
s podnikáním. Jedná se o vypracová-
ní podnikatelského záměru, účtování
běžných účetních případů, zpracování
běžné účetní a daňové  dokumentace,
účetní uzávěrky a závěrky, zpracování
daňových přiznání a přehledů pro pří-
slušné instituce.

Denní studium je propojeno i s pra-
xí.  Praxi v délce 14 dnů absolvují žáci
1. ročníku ve firmách a institucích dle
vlastního výběru.

Pronájem tělocvičny SOŠ
V areálu SOŠ nabízí škola pronájem 

tělocvičny pro sportovní kluby i veřej-
nost. Tělocvična je moderně vybavená
a má zrekonstruované zázemí. Informa-
ce o podmínkách podá Ing. Michal Ho-
ralík na tel. č. 603 148 250.

Poohlédneme-li se „kousek zpět“,
pak vidíme, že máme za  sebou vel-
mi příjemnou akci Baví se celá rodina,
na kterou se každoročně těšíme. Do-
meček voní Vánocemi a rodiče s dětmi
si vyrábí moc hezké dekorace, ne jinak
tomu bylo i letos.

A na co se mohou v novém roce tě-
šit naši klienti?

Na malé rozšíření nabídky našich ak-
tivit, a to v oblasti pravidelné činnosti.

Ve spolupráci s Kuželkářským klu-
bem Slavičín od  ledna otvíráme nový
zájmový kroužek Kuželky. Zveme zá-
jemce z prvního i druhého stupně zá-
kladní školy, kteří se chtějí naučit hrát
kuželky. Kroužek bude probíhat v ku-
želně ve Slavičíně každé úterý a čtvrtek
od 16.00 do 17.00 hodin. První setkání
zájemců bude ve čtvrtek 4. ledna 2018,
kdy si děti vedoucí rozdělí podle věku

do skupin. Cena kroužku bude 400 Kč 
od  ledna do  června. Přihlášky si mů-
žete vyzvednout v DDM Slavičín, nebo 
jsou k dispozici na webových stránkách 
DDM. Již nyní se na Vás těší vedoucí zá-
jmového kroužku Tomáš Juřík. 

Od 8. ledna 2018 otevíráme zájmo-
vý kroužek Jógohrátky s Denisou v čase 
13.30 – 14.30 hodin.

Náš Dům dětí a mládeže se také 
letos podílel na  vystoupení při akci 
Rozsvícení vánočního stromu. Každé 
ze školských zařízení přichází se svou 
troškou do mlýna, co se týče podílu 
na programu. Naše troška se skláda-
la z  krátkého kulturního pásma dětí 
DDM, vystoupení zájmového kroužku 
Aerobik pod vedením Adély Rittero-
vé, ze zájmového kroužku Veselá flét-
nička nám zahrála koledy Anička Šen-
keříková pod vedením Elišky Fojtíko-

vé, která pak s Domčou Štefaníkovou 
celý program ukončila přečtením pra-
nostik a přáním hezkých Vánoc všem.

A k tomu přání se připojujeme i my.
Přejeme všem zdraví, které je nejspíš 
v  životě na  prvním místě. Přejeme 

všem láskyplné rodinné zázemí, domo-
vy, do nichž se rádi vracejí. Každému
štěstí podle toho, kde ho potřebuje. Ať
rok 2018 vyjde všem co možná nejlépe.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

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 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 
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 leden: 
pletení z papíru
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 1. ledna 2018 by se dožil 78 let náš mi-
lovaný tatínek, pan Alois RYZA. Dne 25. pro-
since 2017 jsme si připomněli 5. smutné vý-
ročí chvíle, v níž nás navždy opustil. S láskou 

vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 14. ledna 2018 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí našeho milovaného

tatínka a dědečka, pana Jana FOJTŮ. 
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 

vzpomínku děkují synové a dcery s rodinami.

Dne 30. ledna 2018 si připomeneme
1. smutné výročí dne, kdy nás navždy opusti-
la naše maminka, babička a prababička, paní 
Lidmila PEŠKOVÁ z Divnic. S láskou v srdci
na ni vzpomínají synové František, Radomír, 

Zdeněk a dcera Ladislava s rodinami.

Dne 23. ledna 2018 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Zdeňky TRLLOVÉ ze Slavičína. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou

stále vzpomínají dcery s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dne 20. ledna 2018 uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Karel MÁLEK. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
děti Karel a Aneta, maminka,

bratr s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 28. ledna 2018 uplyne 9 smutných let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše

maminka, babička a prababička, paní
Jiřina SALVETOVÁ

p
 ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají děti 
s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.

Dne 7. ledna 2018 uplynou 4 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustila paní 

Marie SMOLKOVÁ
y yy

. S úctou a láskou
na ni vzpomínají manžel Jaromír,

syn Jaromír s rodinou, tatínek Rudolf, 
bratři Vlastimil a Jaroslav s rodinami.

Dne 18. ledna 2018 vzpomeneme
1. výročí úmrtí mého manžela, pana 

Oldřicha KOHOUTKA z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna,

dcera Oldřiška s rodinou, vnuk Lubomír
s rodinou, zeť Karel a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 2. ledna 2018 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Marie FRAITOVÁ
y y pp

. 
Dne 24. listopadu 2017 jsme si připomněli 

18. výročí úmrtí pana Josefa FRAITA. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 25. ledna 2018 uplyne
smutných 5 let od chvíle, kdy nás navždy

opustil manžel, tatínek a dědeček, 
pan Vladimír HRABINA z Bohuslavic. 

S láskou a úctou vzpomínají 
a za tichou vzpomínku

děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 14. ledna 2018 
si připomeneme 8. výročí úmrtí 

pana Františka ŠVACHA z Petrůvky. 
S láskou a úctou na něj vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 27. ledna 2018 
vzpomeneme 9. výročí úmrtí 

pana Zdeňka FLOREŠE ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

synové Zdeněk, Lubomír 
a Josef s rodinami.

Dne 13. ledna 2018 
si připomeneme 8. smutné výročí 

úmrtí pana Ivana JANČEKA. 
Stále na něho vzpomínají rodiče,

bratr Vojta, sestry Iveta a Lenka s rodinami. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Dne 16. ledna 2018 
uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás 

navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Antonín KULÍŠEK. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. ledna 2018 
tomu bude již 10 let,

kdy jsme se naposledy rozloučili
s naší maminkou, babičkou a prababičkou,
paní Bohumilou VAŠIČKOVOU z Nevšové. 
S láskou vzpomínají děti, vnuci a pravnuci.

Dne 30. listopadu 2017 jsme si připomněli 
a 31. ledna 2018 si připomeneme smutné 

18. výročí od chvíle, kdy nás navždy opustili 
Zdeněk a Ivan KUNDEROVI. Stále vzpomíná 

maminka, bratři Jan a Petr.

Dne 15. ledna 2018 si připomeneme
1. výročí smutného dne, ve kterém nám

odešla navždy naše maminka
paní Hedvika VOTÝPKOVÁ

y
. Děkujeme 

všem, kteří jí s námi věnují modlitbu a tichou
vzpomínku. Děti s rodinami.

Dne 19. ledna 2018 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana Josefa REMEŠE
z Petrůvky a dne 25. ledna 2018 uplyne 5 let 

od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Marie REMEŠOVÁ

y
 z Petrůvky. 

Vzpomíná rodina Remešova,
Janíkova a Fojtů.

Dne 18. ledna 2018 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí pana Dušana HOLKA z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami.

Dne 14. ledna 2018 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Marie FRANCOVÁ
y

 a dne 25. ledna 2018 si 
připomeneme 5. výročí úmrtí pana 

Františka FRANCE z Rudimova. 
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ZÁŘÍ
Jan Polášek a Monika Uhlířová – dcera Do-
minika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Jan Hrdlička a Kateřina Heráková – syn Jakub
Milan Klein a Barbora Jakúbková – syn Richard
Josef Sába a Soňa Argalášová – dcera Julie
Marek Bartošík a Štěpánka Trčková – syn Denis
Otto a Lucie van Leuven – syn Christian

SVATBA – LISTOPAD
Ondřej Vyvlečka a Michaela Šarmanová

ÚMRTÍ
 2. 11. 2017 Jaroslav Argaláš, 76 let, Hrádek
 2. 11. 2017 Marie Macková, 87 let, Slavičín
 3. 11. 2017 Marie Skácilová, 94 let, Šanov
 4. 11. 2017 Marie Macková, 91 let, Slavičín
 11. 11. 2017 Marie Zemánková, 79 let, 
Hrádek
 13. 11. 2017 Stanislav Hlavica, 69 let, Hrádek
 16. 11. 2017 Vincenc Hýžík, 81 let, Slavičín
 16. 11. 2017 Jindřiška Holbová, 91 let, 
Slavičín
 19. 11. 2017 Jaroslav Borek, 87 let, Slavičín
 19. 11. 2017 Květoslava Pekárková, 83 let, 
Slavičín
 22. 11. 2017 Miloslava Ocelíková, 89 let,
Slavičín
 27. 11. 2017 Jana Orsáková, 52 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 zveřej-
něním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů.

Dne 10. ledna 2018 vzpomeneme 3. smut-
né výročí úmrtí paní Milady LYSÉ

p
 z Petrův-

ky. S láskou a úctou vzpomíná syn Jaroslav 
s rodinou.

Dne 21. ledna 2018 to bude již 18 let, co do-
tlouklo srdce naší milované maminky a ba-

bičky, paní Anežky JANKŮ. Děkujeme všem, 
kteří vzpomínají s námi. Děti s rodinami.

Dne 3. ledna 2018 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana Radka ČÍŽE. 

S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují rodiče, syn Radek a ostatní příbuzní.

Charita Slavičín
oznamuje, že se uskuteční

v sobotu 6. 1. 2018
Tříkrálové koledování

Mnohokrát děkujeme za vlídné přijetí koledníčků 
a všechny vaše příspěvky do této sbírky

Více informací o sbírce najdou občané ve svých poštovních
schránkách na území působnosti Charity Slavičín

Kontakt: Charita Slavičín, Komenského 115, tel.: 571 112 200
Ředitelka: Mgr. Milena Tománková, mobil: 739 344 107

Koordinátorka TKS: Magda Zůbková, mobil: 734 435 242
e-mail: info@slavicin.charita.cz

Charita Slavičín přeje všem čtenářům do nového roku 2018
hodně pracovních i osobních úspěchů a Boží požehnání.
Děkujeme touto cestou všem dárcům, příznivcům 
a dobrovolníkům za jejich pomoc, podporu a spolupráci.

Náš spolek by rád veřejnost se-
známil s činností v  loňském roce, bě-
hem níž jsme uskutečnili několik zají-
mavých akcí.

Jednou z  největších akcí, kterou 
jsme uspořádali v  červnu, byl tříden-
ní rehabilitační pobyt v hotelu Mesit 
v Horní Bečvě. Užili jsme si tu koupání 
a také příjemné chvíle u táboráku. Na-
vštívili jsme Velké Karlovice, kde jsme 
si připomněli tradici kácení máje, která 
probíhala v místním infocentru.

Každoročně podnikáme jednoden-
ní výlet, tentokrát jsme navštívili Květ-
nou a Podzámeckou zahradu v Kroměří-
ži. Pravidelně si s dětmi jdeme zaspor-
tovat na bowling nebo se sejdeme u tá-
boráku. Také jsme si připomněli histo-
rii našeho regionu a  navštívili muze-
um ve Slavičíně. 

Spolupracujeme s Městskou knihov-
nou Slavičín, pracovnice knihovny si pro 

nás připravily vědomostní kvíz, za což 
jim patří náš dík a  těšíme se na dal-
ší spolupráci. Na  konci roku jsme se 
sešli v městské knihovně, kde jsme si 
společně upekli perníčky, na kterých 
jsme si pochutnali na  vánoční besíd-
ce. Na ní jsme se rozloučili se starým 
rokem, u  stromečku zazpívali koledy 
a dětem rozdali malé dárečky.

Mnohokrát děkujeme všem sponzo-
rům, kteří mají největší zásluhu na rea-
lizaci našich plánů. Náš velký dík pat-
ří: organizaci Dobrý skutek, městu Sla-
vičín, Mechanizačním službám, s. r. o., 
Bojkovice, ČSŽ Slavičín, Základní ško-
le Slavičín-Vlára, paní Paole Lucii Maz-
zamurro a INTEC, s. r. o.

Na  závěr našeho příspěvku chce-
me popřát všem čtenářům i našim pří-
znivcům hodně zdraví, rodinné pohody 
a hodně slunečných dní v novém roce.

Ivana Sukaná

Přátelé z lásky, z. s.
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

Domácí zápasy v lednu 2018:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Bojkovice 
Krons, sobota 20. 1. 2018, 16.00 hod.

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Slavia Kromě-
říž B, sobota 13. 1. 2018, 16.00 hod.

Kuželkářský klub 
Slavičín

Zprávy z florbalu
Rok 2017 skončil pro družstvo

mužů úspěšně. Do nového roku vstou-
pili na 2. místě tabulky Zlínské flor-
balové ligy. Ve srovnání s předchozí-
mi ročníky je to dosud nejlepší výsle-
dek. Vedle týmu mužů se začíná pro-
sazovat také tým juniorů pod vede-
ním Josefa Vlčka, který aktuální sezó-
nu působí v orelské lize. Josef Vlček 
se svými svěřenci, které vede od žá-
kovských kategorií, dosahuje pozo-
ruhodných úspěchů. 

Omlazování kádru je ale nejmar-
kantněji patrné na týmu žáků, který 
byl otevřen v roce 2017. Tady je po-
třeba soustředit maximum energie, 
neboť se zde tvoří budoucí potenci-
ál slavičínského florbalu. Tímto bych 
chtěl také poděkovat zejména rodi-
čům mladých florbalistů, kteří jsou 
ochotní a  podporují své potomky 
v tomto moderním sportu. Dále by-
chom chtěli poděkovat našim spon-
zorům, bez jejichž podpory by se naše 
činnost neobešla. Poděkování pat-
ří zejména městu Slavičín za poskyt-
nutí grantu, dále NTS Prometal Ma-
chining, s. r. o., TVD – Technická vý-
roba, a. s., SPS-střechy, s. r. o., Pivo-
var Hrádek, s. r. o. Aktuálních solid-
ních výsledků by však nebylo dosa-
ženo, nebýt všech hráčů, fanoušků, 
burcují hráče k úspěchu, a také celé-
ho organizačního týmu a všech, kte-
ří se na činnosti slavičínského florba-
lu jakkoli podíleli.

Oddíl florbalu při SK Slavičín pře-
je tímto všem svým příznivcům všech-
no nejlepší do roku 2018!

Za SK Snipers Slavičín 
Josef Zvoníček
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Pátek 5. ledna – pondělí 29. led-
na 2018

Kamčatka – tady začíná Rusko 
Výstava fotografií Lubomíra Petříka, 
člena fotoklubu Beseda Otrokovice.

Kolekce fotografií zachycují krásy 
krajiny a života lidí viděné během puto-
vání autora na tomto poloostrově a za-
chycené s poetikou, tak jak ji sám oso-
bitě vnímal. Lze ji zhlédnout v půjčov-
ní době, případně po domluvě na tel. 
577 341 481.

Vernisáž výstavy se koná v pátek 
5. ledna 2018 v 18.00 hodin v galerii 
městské knihovny.
Čtvrtek 11. ledna 2018

Kamčatka – tady začíná Rusko. 
Cestovatelská beseda s Lubomírem 
Petříkem, autorem stejnojmenné vý-
stavy fotografií.

Chtěli jste někdy navštívit málo zná-
mou Kamčatku? Nebo se o ní alespoň 
dozvědět? Jaká je tam příroda a lidé?

Kolik je tam medvědů a jakou bar-
vu tam mají sopky? Pokud chcete znát 
odpovědi na tyto a další otázky, přijď-
te na besedu s autorem fotografií, po-
řízených v této velmi zajímavé a málo 
obydlené části Ruska.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.
Čtvrtek 18. ledna 2018

Od  hlavy k  patám aneb průlet 

lidským tělem a  zdravím. Přednáš-
ka Ing. Miroslava Hrabici, známého 
léčitele a autora knih se zdravověd-
nou tematikou. 

Dozvíte se, co nám říká nemoc ur-
čitého orgánu, její souvislosti s dalšími 
orgány, dostane se Vám rad k jejich lé-
čení. Pan Hrabica Vás zasvětí do pro-
blematiky, jak si pomoci např. při bo-
lestech hlavy, zhoršeném sluchu či zra-
ku, problémech s čelními dutinami, krč-
ní páteří, žaludkem, bolestmi končetin 
a při mnoha dalších obtížích.

Doporučujeme vzít si sebou blok 
a tužku na poznámky. Součástí akce je 
prodej knih a krátké zdravotní konzul-
tace pro individuální zájemce.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.
Středa 31. ledna 2018 

Hrady v okolí Slavičína. Přednáška 
Radima Vrly, odborníka na stavebně 
historické průzkumy z kroměřížské-
ho Národního památkového ústavu.

Známý památkář Vám na  besedě 
představí stavební vývoj i historii zná-
mých hradních pamětihodností blízké-
ho regionu, např. hradů Brumov, Male-
novice, Engelsberg, Pulčín, Starý Svět-
lov, Rýsov aj. Budou také promítnuty 
fotodokumenty k uvedené tematice.

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

V loňském roce se městské knihov-
ně ve  spolupráci s  místostarostkou
města Boženou Filákovou podařilo
úspěšně zorganizovat premiéru kam-
paně na podporu dárcovství kostní dře-
ně, což bylo podnětem pro její další po-
kračování i v tomto roce.

Celá kampaň proběhla v úterý 21.
listopadu 2017, kdy k  nám zavítala
paní Zdenka Wasserbauerová, zástup-
kyně Nadace pro transplantace kostní
dřeně. Pro tuto dobrou a životně dů-
ležitou věc se opět podařilo za vydat-
né podpory pedagogů získat studen-
ty SOŠ a Gymnázia J. Pivečky Slavičín,
kteří byli seznámeni s problematikou
dárcovství formou přednášek nejprve
na půdě SOŠ Slavičín a následně v bu-
dově městské knihovny.

Emotivní lidské příběhy zmíněné
na přednáškách paní Wasserbauerové
a také osudy lidí z blízkého okolí se zá-
važnými chorobami krvetvorby motivo-

S knihovnou v lednu Studenti i veřejnost se zapojili 
do kampaně Daruj kostní dřeň

Vážení senioři, pod záštitou Provoz-
ně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze je pro Vás připravena 
nabídka výuky v rámci Virtuální Univerzi-
ty třetího věku (VU3V), která Vám umož-
ní navštěvovat zájmové vysokoškolské 
studium přímo v místě Vašeho bydliště.

Vítáme tedy Vaše zapojení do  již 
fungujícího ho vzdělávání v období únor 
– duben 2018. 

Studium je určeno osobám se
statutem důchodce, výuka probíhá 
v Městské knihovně Slavičín.

Přihlašovat ke  studiu se můžete
už v   průběhu měsíce ledna 2018, 
podmínky studia a  další podrobnos-
ti o  výuce budou novým zájemcům 
sděleny individuálně (osobně v půjčov-
ní  době  knihovny nebo na   tel . : 
577 341 481).

Děkujeme našim čtenářům a  ná-
vštěvníkům za  celoroční přízeň a  tě-
šíme se na příjemná setkávání s Vámi
i v tomto novém roce!

Naše další poděkování věnujeme
všem spolkům a organizacím provozu-
jícím svou činnost pod střechou měst-
ské knihovny, zejména Diaklubu, Klu-
bu důchodců, Dílně inspirace, Přáte-
lům z lásky, Klubu vojenských důchod-
ců, které v knihovně vytvářely takřka
rodinnou atmosféru a  skvěle s námi
spolupracovaly na mnoha společných
projektech a aktivitách.

Slova díků za vynikající spolupráci
během uplynulého roku patří rovněž in-
stitucím na území města Slavičín, pře-
devším veškerým školským zařízením,
Domu dětí a mládeže, Nadaci Jana Pi-
večky, Charitě Slavičín, Klubu přátel his-
torie Slavičínska, nízkoprahovému zaří-

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program pro seniory v rámci 

Virtuální Univerzity třetího věku

valy valnou část mladých lidí ke vstupu
do registru dárců, a to již konkrétním
skutkem – darováním krevního vzor-
ku. Této praktické stránky, konkrét-
ně už samotných odběrů, se se svým
skvělým a  profesionálním přístupem
tradičně zhostila Pavla Sudková, sta-
niční sestra urgentního příjmu Baťo-
vy nemocnice.

Dveře knihovny zůstaly toho dne 
otevřeny až do večerních hodin také
dárcům z řad veřejnosti, přicházejícím
už s jasným rozhodnutím stát se aktiv-
ními členy registru.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit 
nesmírný obdiv a  poděkování všem
46 statečným studentům a ostatním
občanům, kteří se odhodlali podnik-
nout tuto bohulibou misi s vědomím,
že jejich počin je teprve prvním kro-
kem na nelehké cestě k záchraně lid-
ského života.

Mgr. Gabriela Klabačková

zení Kampak? a všem jednotlivcům, kteří
se aktivně podíleli na dění v knihovně.

Vám všem přejeme mnoho šťastných 
chvil a nezapomenutelných okamžiků
jak na Nový rok, tak po celý rok 2018!

Pracovnice Městské knihovny Slavičín

Poděkování
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Ohlédnutí za skautským rokem 2017
Jak se liší prožívání roku skautské-

ho od roku běžného smrtelníka? Mys-
líte, že nijak? Zkuste sami porovnat.

My, skauti a skautky, se scházíme 
každý týden na krátkou schůzku, jed-
nou měsíčně probíhá menší či větší vý-
prava a kromě těchto provozujeme dal-
ší aktivity… Ve stejném duchu probí-
hal i rok 2017.

Pořád se něco děje. Neustále. Když 
si myslíte, že tento měsíc není nic, prav-
děpodobně jste v tuto chvíli měli sedět 
ve vlaku a jet na výpravu.

Sotvaže jste rozmrzli po  rozváže-
ní Betlémského světla, pravděpodob-
ně vám vaši vedoucí přichystali něja-
kou speciální výpravu nebo týdenní 
schůzku. Buď budete celé odpoledne 
závodit a jezdit na sněhu, hrát sněžné 

války, bruslit nebo si v horším případě 
dáte přenocování na sněhu.

Ale jaro se kvapem blíží a s ním jar-
ní prázdniny, je víc než jisté, že bude 
výprava. Třídenní, v chatě, která ještě 
nepoznala sluneční paprsky. To je ješ-
tě dobrá varianta, také se můžete po-
dílet na úklidu vašeho města nebo jet 
potěšit seniory do blízkého domova pro 
seniory. Také vás váš vedoucí může po-
slat na vzdělávací kurz plný kluků a ho-
lek stejného věku.

Na tábor je potřeba připravit spous-
tu materiálu a především natírat pod-
sady. Už od dubna.

Když se trochu oteplí, pravděpo-
dobně budete trávit velkou část schů-
zek venku. Na louce, v lese, na hřišti…

A v létě… tábor… tolik očekávaný. 
Plný všemožných situací, které by vás 

Ze skautského kotlíku

Až přijde zima a zeptá se: „Co jsi 
dělal v  létě?“, slavičínští a  divničtí 
myslivci mohou odpovědět, že jsou 
na ni připraveni. Na  jaře a v létě se 
postarali o opravu krmelců, doplni-
li do nich seno a letninu. Na podzim 
poorali a zaseli tři tzv. myslivecká po-
líčka o celkové výměře 8 500 m2. Po-
líčka jsou oseta ovsem, ječmenem, 

Až se zima zeptáNábor nových florbalistek pšenicí, hrachem, kukuřicí apod. Zvěř
zde nachází přirozenou potravu, kte-
rá se už dnes na polích kolem nás má-
lokde vysévá.

Děkujeme městu Slavičín za finanč-
ní příspěvek, z  něhož jsme nakoupi-
li osivo na  tato políčka, ozdravné kr-
mivo Cermix Premix, které u  spárka-
té zvěře snižuje výskyt nosních a pod-
kožních parazitů. Josef Malaník, 

jednatel MS Jamné Slavičín, z. s.

Poděkování
Lyžařský oddíl Grasski Štítná dě-

kuje firmám, společnostem a insti-
tucím za finanční i materiální pod-
poru oddílu při pořádání meziná-
rodních závodů, do něhož se inves-
tovalo přes 180 000 Kč. S vírou, že 
nám pomůžete a že se připojí další 
sponzoři i v příštím roce, poněvadž 
se ve Štítné organizují opětovně zá-
vody Světového poháru, vám všem 
přejeme mnoho úspěchů v podniká-
ní i v osobním životě v roce 2018. 
Děkujeme: Obecnímu úřadu Štítná 
nad Vláří – Popov a Zlínskému kraji, 
dále těmto sponzorům: Svaz lyžařů 
ČR, JAVORNÍK-CZ a CZ plus s. r. o.,
Navitec systems, s. r. o., Klobouc-
ká lesní, s. r. o, Cebes, a. s, Paerk 
Tools, s. r. o., EUROCORP Trade, 
s.  r. o., Topas, Stolařství Kozubík,
Belit, s. r. o., RTOX, s. r. o., EC Tech, 
a. s., Slabík – uhlí, TVD, a. s., Laurus, 
s. r. o., Krajči Plus, s. r. o, Moraprim, 
s. r. o., ŠBB, s. r. o., Papír - hračky Va-
clovi, Pekárna Ora, Tomeček – sta-
vitelství, Jubeka, s.  r. o., Obklady 
a dlažby Poteč a Elektroinstalace 
Málek, p. A. Petrů…

Zdeněk Machů, předseda 
lyžařského oddílu Grasski

nenapadly ani ve  snu! Utužíte svá
přátelství a zjistíte o sobě, že doká-
žete mnohem víc, než jste si mysleli.

Po  prázdninách nový skautský
rok, nábor nováčků, poznávání no-
vých lidí, nová celoroční hra.

Účast na sbírce pro Světlušku.
Podzimní Skautský den, kde si

může i veřejnost zkusit některé z ak-
tivit, které provozujeme.

Drakiáda pro všechny, kdo rádi
tvoří a  mají rádi vítr ve  vlasech
a v dracích.

Výpravy o  podzimních prázd-
ninách.

Jakmile se ochladí, přesouvají se
naše aktivity do interiérů. Jedeme si
zahrát Laser game, uspořádáme tur-
naj v ping pongu, LAN party, navští-
víme zábavný vědecký park.

A v zimě nás čeká slavnostní ukon-
čení roku, kdy zhlédneme video z tá-
bora a neskutečně se pobavíme při
hraní scének ze života.

Jste zvědaví co v roce 2018? Bude
to opět jízda. Těšíme se… možná
i právě s Vámi.

Skauti a skautky ze Slavičína děku-
jí všem členům za jejich aktivní účast 
a nasazení po celý rok, rodičům členů 
za trpělivost, všem příznivcům z řad 
veřejnosti, kteří nás celý rok podpo-
rovali návštěvou, příspěvkem, dob-
rým slovem a v neposlední řadě zá-
stupcům města Slavičín za projeve-
nou důvěru a podporu, velmi si jí ce-
níme a těšíme se na další spolupráci 
v příštím roce. Týna Žaludová

Baví Tě sport? Chceš poznat nové
kamarádky? Florbalový oddíl SK Sni-
pers Slavičín hledá nové spoluhráčky
do kategorie dorostenek – ročníky na-
rození 2001, 2002, 2003 a 2004… Zá-
kladem je, aby Tě bavil pohyb a hlav-
ně florbal, zbytek už se naučíš ve spo-
lupráci se zkušenými trenéry a šikov-

nými spoluhráčkami, které Ti rády po-
mohou a předají své zkušenosti. Těší-
me se na Tebe. Tréninky bývají pravi-
delně každé ÚTERÝ a PÁTEK – vždy od 
15.00 hodin ve sportovní hale. V přípa-
dě zájmu můžeš přijít osobně na který-
koli z tréninků nebo psát na mail: flor-
bal-slavicin@email.cz. Martin Drgoň
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firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín 
hledá zaměstnance na pozici
Výrobní dělník – extruze plastů
Náplň práce:
výroba plastových profilů (ob-
sluha extruzní linky)
 údržba strojů a zařízení
směnný provoz

Předpoklady uchazeče:
 SOU/SŠ, ochota učit se no-
vým věcem, flexibilita - technic-
ká zdatnost
spolehlivost, svědomitost, pečli-
vost - řidičský průkaz skupiny B (vý-
hodou, nikoli podmínkou)
zkušenosti s výrobní linkou, pra-
xe v oboru vítanou výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní české společ-
nosti
příspěvek na stravování - moti-
vující finanční ohodnocení
nástup dle dohody

V případě vašeho zájmu o tuto po-
zici zasílejte životopis na  adresu 
bonko@hopa.cz.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání
ateliéroové foto dětí, rodinné 
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD-CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služebb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. Masaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer

Krejčovství a galanterie 
Jana Váňová
oznamuje, žže od 2. ledna 220018 je provo-
zovna přestěhovaná na aaddresu Osvo-
bození 54, Slavičín (buddoova prodej-
ny Albert, vchod z horní strany ved-
le pivnice).
Prodáváme: zipy, nitě, kknnoflíky, kraj-
ky, látky, puunčochové zboží, ponožky, 
polštářky ppro alergiky
Nabízíme služby: šití na mmíru, opravy 
oděvů, sběrna chemické ččistírny odě-
vů, sběrna oprav šicích strrojů, výroba 
křestních roušek

Skončilo zkušební období, kdy město Slavičín začalo provozovat službu 
Senior taxi pro své starší spoluobčany žijící ve Slavičíně a v místních částech 
Hrádek, Divnice a Nevšová.

K 31. prosinci 2017 jsme měli evidovaných už 120 klientů, kteří využíva-
jí našich služeb a my je přepravujeme na území města Slavičína na různé ná-
vštěvy lékařů, úřadů, pošty, hřbitova, vlakového nádraží, fary atd. Pro velký 
zájem budeme tyto služby i nadále poskytovat i v dalších letech. Děkujeme 
stávajícím klientům, kteří využívají našich služeb, a věříme, že se zájem o tuto 
službu bude zvyšovat i v dalších letech. Noví klienti se mohou zaregistrovat 
osobně na službách města Slavičína nebo na telefonním čísle 777 320 956.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme všem našim spoluobčanům pevné 
zdraví, plno sil a optimismu v tomto novém roce.

Kolektiv Služeb města Slavičína

Služba Senior taxi i v novém roce

V sobotní podvečer 2. prosince 2017 
se konalo již tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu v Nevšové. Na této slav-
nostní akci vystoupily i starší děti z Nev-
šové s divadelním představením Dva-
náct měsíčků. Podívaná to byla vskutku 
překrásná a  představení se dětem 
náramně povedlo. Poděkování patří 
Ireně a Petře Hyžíkovým za čas stráve-
ný nácvikem představení. A paní Blance 
Zichové za krásně ušité kostýmy. Tato 
akce byla finančně podpořena měs-
tem Slavičín. 

Simona Goňová

Vánoční strom v Nevšové
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Investiční akce 2017:
1 – Chodník v Nevšové 

2 – Revitalizace středu obce Nevšová

3 – Zpevnění plochy venkovního fitness hřiště pro se-
niory

4 – Výměna střešní krytiny na budově ZŠ Slavičín, Hrá-
dek na Vlárské dráze

5 – Oprava chodníku DPS Hrádek

6 – Oprava schodiště v budově polikliniky

7 – Oprava povrchu komunikace v ulici Jasmínová

8 – Oprava parkoviště v ulici Nádražní v Hrádku

9 – Parkoviště za hasičskou zbrojnicí

10 – Rekonstrukce bazénové technologie na koupališti

11 – Rekonstrukce chodníku v Divnicích

12 – Rekonstrukce schodiště ke kostelu a vstupní brány

13 – Příjezdová komunikace k morovému hřbitovu

10

9

5 6
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Kulturní akce 2017:
1 – S  písničkú do  Slavičína – přehlídka folklor-
ních souborů

2 – Valašský kumšt pro radosť aj užitek

3 – Vánoční koncert – vystoupení kapely Fleret

4 – Svatovojtěšský jarmark

5 – Pohádkový les

6 – O pohár starosty města v nohejbale trojic

7 – Divadelní představení Don Quijote de la mAn-
cha k 90. výročí Sokolovny

8 – Rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí

9 – Fašankový průvod

10 – Park párty

1

3

4

6

9 10

7 8

5

2
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Plesová sezona
Sokolovna Slavičín
 13. 1. Farní ples
 20. 1. Valašský bál
 27. 1. Ples města

2. 2. Ples Cantare 
10. 2. Hasičský maškarní ples
17. 2. Ples ZŠ Vlára
23. 2. Ples po našem
 3. 3. Dětský karneval ZŠ Malé Pole

Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2018
všem našim čtenářům a přispěvatelům přeje redakce Slavičínského zpravodaje. 
Ať Vás v novém roce provázejí jen dobré zprávy.
S přáním mnoha krásných zážitků na cestách po tuzemsku i zahraničí se při-
pojuje Městské infocentrum Slavičín.

PF 2018PF 2018


