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Tříkrálová sbírka 2018 Rozpočet města na rok 2018

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka
se uskutečnila v celostátním měřítku
již poosmnácté. Také letos dne 6. led-
na 2018 se v našem městě a okolních
obcích opět rozezněly hlasy mladých
králů. Koledníci se  svými vedoucími
ochotně vyšli do ulic města, aby svou
koledou předali obyvatelům radost-
né poselství Vánoc, potěšili je zpěvem
a přáním všeho dobrého v novém roce.
Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vlá-
ří, Vlachovice, Újezd koledovalo cel-
kem 69 skupinek, to je 71 dospělých
a 214 koledníků. Počasí jejich koledě
přálo, bylo téměř jarní počasí. Všich-
ni koledníci byli ve  vašich domovech
vlídně přijati a u nás na Charitě na ně
čekalo malé občerstvení.

Charita Slavičín chce touto cestou
poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě a  realizaci Tříkrálo-
vé sbírky 2018. Poděkování patří pře-
devším koledníkům a jejich vedoucím
za jejich ochotu jít koledovat a snahu
udělat něco pro druhé. Velké poděko-
vání patří katechetce Mgr. Janě Adám-
kové za pomoc při sestavování jednotli-
vých skupinek a další obětavou pomoc

při realizaci sbírky.
Děkujeme také Mons. Marianu

Dejovi za farnost Slavičín, Mons. Janu 
Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji 
Bystrzyckému za farnost Štítná nad 
Vláří a P. Františku Cincialovi za far-
nost Vlachovice, kteří jsou pro sbír-
ku v daných oblastech místními asi-
stenty a  v mnohém nám pomáhají. 
Děkujeme také pracovníkům města 
Slavičín a okolních obcí za spoluprá-
ci při zapečetění a rozpečetění kasi-
ček. Velké díky pak patří všem dár-
cům, kteří svým finančním obnosem 
přispěli do pokladniček. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018
za  farnosti Slavičín, Štítná nad Vlá-
ří, Újezd a Vlachovice byl opět vyšší, 
než v minulém roce, činil 548 512 Kč.
Z této částky bude 58 % využito v uve-
dených farnostech pro pomoc rodi-
nám, matkám v tísni, starým a nemoc-
ným lidem, lidem v nouzi, na huma-
nitární pomoc a podporu charitního 
díla Charity Slavičín.

Děkujeme Vám, že pomáháte
s námi.  Milena Tománková,

ředitelka Charity Slavičín

Rozpočet města na  rok 2018 byl
schválen na  XVII. zasedání Zastupi-
telstva města Slavičín dne 6. prosin-
ce 2017. Rozpočet byl schválen jako 
schodkový takto:
Příjmy běžného roku: 111 856 tis. Kč
Výdaje běžného roku:  124 562 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -12 706 tis. Kč
s  tím, že schodek bude kryt přebyt-
kem hospodaření města z  minulých 
let. Kompletní verze rozpočtu je sa-
mozřejmě zveřejněna na úřední des-
ce a na webu města Slavičín. V tomto 
článku se zaměříme na hlavní investič-
ní výdaje rozpočtu – tedy jaké hlavní 
investiční akce jsou na rok 2018 ve měs-
tě naplánovány.

Mezi největší investiční akce patří
pokračování stavebních úprav v měst-
ské nemocnici, kde budou nákladem cca 
2 mil. Kč řešeny venkovní úpravy ve vni-
trobloku nemocnice, doprava a parko-
vání vozidel. Úprava dopravního řeše-
ní je navržena také v ulici Mezi Šenky, 
kde by měla být zřízena nová podélná 
parkovací stání (1 mil. Kč) na levé stra-
ně této jednosměrné ulice. Zda se po-
daří úpravu realizovat do konce roku 
2018, to bude záležet na získání sta-
vebního povolení. S  ohledem na  za-
plněnost stávajících parkovacích míst 
v centru města bude každé další par-
kovací stání jistě vítané. Po provede-
ní úpravy by měl být také revitalizo-
ván záhon mezi touto ulicí a krajskou 
komunikací (200 tis. Kč).

Již delší dobu se snažíme nalézt
vhodné místo pro další parkovací stá-
ní ve čtvrti Malé Pole, a to podél ulice 
Dlouhá. Na realizaci zklidnění dopra-
vy na této ulici je v rozpočtu aloková-
na částka 1,8 mil. Kč. Dosud se bohu-
žel nepodařilo pro nová parkoviště na-
lézt vhodné umístění. S převážně ne-
gativními reakcemi se setkaly návrhy 
na úpravu této ulice v úseku mezi kři-
žovatkami s  ulicemi Okružní a Druž-
stevní, vhodným řešením se nezdá být 
ani prostor nad bývalým hotelem Sla-
vičan. Zřejmě bude třeba dále hledat 
jiné varianty, možná i ve vazbě na při-
pravované změny územního plánu měs-
ta. V  rámci zklidnění dopravy budou 

na ulici Dlouhá realizovány příčné pra-
hy (retardéry).

Nové fasády se v letošním roce do-
čká Mateřská škola Malé Pole, kde bude
také dokončena výměna oken v sute-
rénu a  ve  schodišti (1,4 mil. Kč). Fi-
nanční prostředky jsou vyčleněny také
na  rekonstrukci obřadní síně na  rad-
nici (1,54 mil. Kč.). Postupně by mělo
být revitalizováno také veřejné osvět-
lení – pro rok 2018 je připravena část-
ka 1 mil. Kč. Kterého úseku se revita-
lizace dotkne, to vyjde z nového pas-
portu veřejného osvětlení (250 tis. Kč).
Značná část investic bude směřovat
do chodníků a komunikací – jak ve Sla-
vičíně, tak ve všech jeho místních čás-
tech. Pokračovat budou úpravy v uli-
ci Jasmínová (chodník, parkoviště 700
tis. Kč), opraven bude chodník do uli-
ce Pod Vrškem (350 tis. Kč) nebo pří-
jezdová komunikace k bytovým domům
čp. 581 – 583 (280 tis. Kč). První etapou
bude zahájena rekonstrukce chodníků
v ulici Mladotická (520 tis. Kč), oprave-
ny budou chodníky u bytových domů č.
338 – 340 v ul. Na Zastávce (280 tis. Kč)
a čp. 391 – 393 v ul. K. Vystrčila (300
tis. Kč). Opravy se dočká také chodník
od točny autobusů směrem na Lukšín
(270 tis. Kč) nebo chodník k WC u hřbi-
tova (150 tis. Kč). 

V  rozpočtu je dále řada menších 
akcí, které se týkají rekonstrukcí, oprav
či doplnění mobiliáře. Dokončena by
měla výměna osvětlení Sokolovny (pří-
sálí a balkóny 300 tis. Kč), rekonstruo-
váno bude také WC na letní scéně v zá-
meckém parku (200 tis. Kč), opravena
bude podlaha v garáži zdravotnické zá-
chranné služby (150 tis. Kč). Doplněn
bude mobiliář na městské koupaliště
(300 tis. Kč), opravit a doplnit je třeba
mobiliář v  zámeckém parku (300 tis.
Kč), nakoupeny budou okrasné květi-
náče vč. výsadby do centra města (160
tis. Kč) atd.

Chodníky, komunikace a  veřejná 
prostranství budou v roce 2018 téma-
tem i pro místní části města. V Divni-
cích to bude oprava chodníku podél
krajské komunikace (1,1 mil. Kč) a opra-
va komunikace u  fotbalového hřiště

Výsledky koledování
Tříkrálové sbírky 2018

Obec nebo její část Částka (v Kč)

Slavičín 131 779,00

Divnice 10 471,00

Hrádek 26 807,00

Nevšová 17 365,00

Bohuslavice 12 785,00

Lipová 16 820,00

Petrůvka 14 582,00

Rudimov 13 785,00

Štítná nad Vláří – 
Popov 78 266,00

Rokytnice 24 725,00

Jestřabí 9 853,00

Újezd 32 253,00

Slopné 31 032,00

Vysoké Pole 30 427,00

Drnovice 14 015,00

Loučka 16 172,00

Vlachovice 39 887,00

Vrbětice 12 040,00

Haluzice 1 696,00

Vlachova Lhota 7 990,00

Křekov 5 762,00

Celková částka 548 512,00
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(650 tis. Kč). V Nevšové bude hlavním 
tématem 2. etapa revitalizace středu 
obce (2,2 mil. Kč) a oprava veřejného 
osvětlení ve  stejném místě (400 tis. 
Kč). Opraven bude chodník k mateř-
ské škole (210 tis. Kč) a doplněn bude 
nový úsek chodníku u silnice III/4931 
(300 tis. Kč). V Hrádku proběhne na-
pojení cyklotrasy do ulice Za Zemánky 
(450 tis. Kč), oprava parkoviště u byto-
vých domů čp. 207 – 208 (620 tis. Kč) 
nebo prodloužení chodníku v ul. Druž-
stevní I (100 tis. Kč).

Celkové investiční náklady vyčísluje 
rozpočet města na rok 2018 na částku 
22,1 mil. Kč. Kromě vlastních investič-
ních akcí podpoří rozpočet města také 
např. zateplení další stěny sportov-
ní haly částkou 320 tis. Kč nebo opra-
vu fasády kostela sv. Vojtěcha dotací 
ve výši 300 tis. Kč. Veškeré další po-
drobnosti k rozpočtu jsou k dispozici 
na webu města. Plány jsou i letos po-
měrně rozsáhlé, tak věřme, že se z nich 
podaří splnit co nejvíce.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Město Slavičín vyhlašuje v  soula-
du se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběro-
vé řízení na obsazení pracovního místa:
asistentka / sekretářka
hlavní náplň práce: 
obstarávání záležitostí spojených 
s  úřední činností starosty, místosta-
rosty a tajemníka;
zajišťování plnění úkolů vyplývají-
cí ze spolupráce města s podnikatel-
skou a neziskovou sférou a s rozvojo-
vými agenturami;
zajišťování agendy zahraničních 
vztahů města a spolupráci s partner-
skými městy a mikroregiony, kterými 
je město členem;
kompletní příprava a  zajišťování 
všech zasedání zastupitelstva a schůzí 
rady po organizačně-technické stránce;
pořizování zápisů a výpisů usnesení 
ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady
 zajišťování komunikace v  oblasti 
vnějších vztahů města;
zabezpečování činnost i archivní 
služby včetně provozu spisovny;
 zajišťování zveřejnění dokumen-
tů na úřední desce úřadu, a to včetně 
elektronické úřední desky...
pracovní poměr: 
na dobu určitou (zástup za mateř-

skou a rodičovskou dovolenou) se zku-
šební dobou 3 měsíce;
nástup od 1. 3. 2018
platová třída: 
8. platová třída, nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců
požadavky pro vznik pracovního po-
měru:  
min. středoškolské vzdělání ukon-
čené maturitní zkouškou
znalost fungování principů ve ve-
řejné správě
praxe ve veřejné správě výhodou
dobrá znalost českého jazyka
velmi dobré organizační schop-
nosti a komunikační schopnosti v pí-
semném i mluveném projevu 
zodpovědnost a vysoké pracovní 
nasazení, samostatnost, pečlivost, 
flexibilita, loajalita
velmi dobrá znalost práce na PC 
(MS Office)
řidičský průkaz sk. B a praxe v ří-
zení osobního vozidla
Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města Slavi-
čín – radnice, Osvobození 25, 763 21 
Slavičín do 15. 2. 2018 do 12.00 hodin.

Další informace na 
www.mesto-slavicin.cz.

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 12 v domě čp. 390 na ul. K Há-
jenkám a byt č. 5 v domě čp. 389 na ul. 
K. Vystrčila v k. ú. Slavičín:
 byty sestávají z jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu č. 
390/12 je 34,09 m2 a  výše měsíčního 
nájemného u tohoto bytu činí 1 759 Kč
celková podlahová plocha bytu č. 
389/5 je 31,30 m2 a výše měsíčního ná-
jemného u tohoto bytu činí 1 551 Kč
 pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně 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)

Po d r o b ně j š í  i n f o r m a c e  j s o u 
uvedeny na webových stránkách města 
Slavičín www.mesto-slavicin.cz a spo-
lečnosti BTH Slavičín www.bth-slavi-
cin.cz. Písemné žádosti budou přijí-
mány do 20. února 2018 osobně nebo 
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. 
s. r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín.

Výběrové řízení na pronájem bytů 1 + 1

Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2018
Upozorňujeme majitele psů, že

podle obecně závazné vyhlášky měs-
ta Slavičín č. 1/2011, o  místním po-
platku ze psů, je tento poplatek splat-
ný do 15. února 2018. 

Poplatek lze zaplatit v  hotovosti
na Městském úřadě ve Slavičíně – od-
bor ekonomický, dveře č. 209. V pří-
padě bezhotovostní platby převodem
z účtu je nutno předem požádat o sdě-
lení identifikačních údajů k platbě pro
konkrétního poplatníka místního po-
platku ze psa. Tyto údaje poskytne Ta-
ťána Lysáčková, telefon: 577 004 822,
e-mail: ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Roční sazba místního poplatku ze
psů je stanovena zákonem o místních
poplatcích a obecně závaznou vyhláš-
kou města podle místa trvalého poby-
tu držitele psa.
Poplatek za 1 psa /za každého dal-
šího psa:
Slavičín:
bytový dům 1 000 Kč/1 500 Kč
rodinný dům 200 Kč/300 Kč
osoba pobírající důchod
200 Kč/300 Kč
Hrádek, Divnice, Nevšová:

 bytový dům 500 Kč/750 Kč
 rodinný dům 100 Kč/150 Kč
 osoba pobírající důchod
100 Kč/150 Kč

Pokud nebude místní poplatek 
uhrazen ve stanoveném termínu, bude
poplatek poplatníkovi vyměřen a jeho
úhrada vymáhána v souladu s daňovým
řádem. V  takovém případě může být
sazba poplatku navýšena až na  troj-
násobek základní sazby.

Majitelům psů, kteří držení psa do-
sud neohlásili, připomínáme zákon-
nou povinnost ohlášení držení psa
do  15 dnů od  jeho pořízení. Taktéž
osoby, které jsou od placení místního
poplatku ze psů ze zákona osvoboze-
ny, mají povinnost držení psa ohlásit
a nárok na osvobození správci poplat-
ku prokázat.

Bližší informace a příslušné formu-
láře jsou k dispozici na webových strán-
kách města Slavičín (Městský úřad Sla-
vičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor
ekonomický) nebo přímo na  odboru
ekonomickém MěÚ.

Taťána Lysáčková,
odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Město Slavičín vyhlašuje v  sou-
ladu s  ustanovením § 7 zákona č. 
312/2002 Sb., o  úřednících územ-
ních samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové ří-
zení na obsazení pracovního mís-
ta: vedoucí odboru životního pro-
středí a správy majetku Městské-
ho úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:     
komplexní správa nemovitého
a movitého majetku města;
plnění úkolů úřadu a města a vy-
konávání činností vyplývající z práv-
ních předpisů v  oblasti životního 
prostředí; 
 plnění dalších úkolů v  souladu 
s náplní činnosti odboru ŽPSM MěÚ 
Slavičín.
pracovní poměr:          
na dobu určitou (po dobu výkonu 
veřejné funkce vedoucího odboru) se 
zkušební dobou 6 měsíců;
předpokládaný nástup od  1. 3. 
2018
platová třída:  
11. platová třída, nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců
požadavky pro vznik pracovního 
poměru:      
vysokoškolské vzdělání ekono-

mického, právního nebo technické-
ho směru   
praxe v oboru minimálně 5 let
praxe ve veřejné správě výhodou,
ale ne podmínkou
znalost fungování principů ve  ve-
řejné správě
znalost problematiky vykonáva-
ných činností
zvláštní odborná způsobilost ně-
které ze správních činností výhodou,
ale ne podmínkou
organizační a řídící schopnosti; zku-
šenosti v  řízení a  vedení zaměstnan-
ců výhodou
dobré komunikační, prezentační
a vyjednávací schopnosti v písemném
i mluveném projevu
zájem o obor 
zodpovědnost a vysoké pracovní na-
sazení, samostatnost, pečlivost, flexi-
bilita, loajalita
používání a  znalost běžného kan-
celářského softwaru (zejm. MS Office)
řidičské oprávnění skupiny B (aktivní
schopnost řízení referentského vozidla)
Termín podávání přihlášek:

Doručením na podatelnu města Sla-
vičín – radnice, Osvobození 25, 763 21
Slavičín do 16. 2. 2018 do 12.00 hodin.

Další informace na 
www.mesto-slavicin.cz.
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Město Slavičín přijme do hlavního pracovního poměru jednoho
zaměstnance na úklid a správu obecního majetku v místní čás-
ti Nevšová.
Nástup možný ihned.
Požadavky: spolehlivost, manuální zručnost, řidičské oprávnění skupiny B

Bližší informace podá Mgr. Naděžda Zemánková, předsedkyně Osadního
výboru Nevšová, tel.: 732 789 423, nebo Mgr. Luděk Latinák, tajemník MěÚ
Slavičín, tel.: 577 004 805.

Svoz tříděného
odpadu
papír (modré pytle) 14. 2.
plasty (žluté pytle) a nápoj.
kartóny (oranž. pytle) 21. 2.

Upozorňujeme občany rodinných
domů, že svoz odpadu je nutné za-
platit do 28. 2. 2018.

Na  pololetní prázdniny 2. února 
2018 jsme pro děti připravily nabi-
tý program (turnaj ve stolním tenise, 
sportovní a společenské hry tvořivou 
dílničku a také film Paddington 2 v kině 
ve Valašských Kloboukách). 

Některé naše kroužky vystoupily 

v rámci plesové sezony v našem měs-
tě. Vedoucím i dětem děkujeme za pří-
pravu a prezentaci našeho zařízení.

Co nás čeká o jarních prázdninách
(19. – 23. února 2018)?

Zahrajeme si bowling, navštívíme
kino ve  Valašských Kloboukách, za-
sportujeme si… Bližší informace ob-
drží děti prostřednictví hlášení v obou
základních školách, na webu, Faceboo-
ku nebo přímo v DDM.

Od 4. ledna 2018 je pro děti otevřen
nový kroužek „Kuželky“. Cena kroužku
je od ledna do června 300 Kč. Kroužek
probíhá každé úterý a čtvrtek od 16.00
do 17.00 hodin, děti si mohou vybrat
den, který jim bude vyhovovat. Přihláš-
ky jsou k dostání v DDM nebo v kužel-
ně. Na dotaz rodičů, zda děti mohou
do zájmového kroužku „naskočit“ v prů-

běhu školního roku, odpovídáme ANO.
Ivana Fojtíková,

ředitelka DDM Slavičín
Nabídka pro dospělé:

TAIJI, QIGONG, KRANIO A LÉČI-
VÉ ZVUKY

Ve čtvrtek 15. února 2018 se můžete 
na besedě v DDM dozvědět o možnos-
tech, jak uvést tělo i ducha do PŘIROZE-
NOSTI a prakticky si je vyzkoušet (pra-
videlné cvičení, masáže a zpívání ad.).

S sebou – přezuvky a psací potřeby. 
Bližší informace u paní Věry Fojtíkové, 
tel. 722 670 774.

ZPÍVÁNÍ ÓM = ÓM CHANTING
Ve  čtvrtek 8. února 2018 v  17.00 

hodin si můžete přijít do DDM pod ve-
dením paní Libuše Urbánkové zazpí-
vat léčivé zvuky a zažít na vlastní kůži 
jejich účinky.

Dům dětí
a mládeže

Jak to bylo dál…
Nový rok jsme my, páťáci, přivítali

netradičním způsobem. Čekalo nás to-
tiž další setkání s našimi tetami z Dia-
klubu v městské knihovně. Mělo název
„Přástky“. Na  začátku nám Mgr.  Ga-
briela Klabačková vysvětlila, proč se
v zimních měsících po večerech drhlo
peří. To byl totiž náš úkol. Sedli jsme si
mezi tety, které nám ukázaly, jak se peří
správně drhne, a dali jsme se do prá-
ce. Museli jsme dávat pozor, abychom
peří nerozfoukali po místnosti. Společ-
ně jsme si vyprávěli, zpívali a sdělova-
li si různé zážitky.

Děkujeme za krásné dopoledne, kte-
ré nám přiblížilo atmosféru dob minu-
lých. Uvědomili jsme si, že komunikace,
vzájemné sdílení a láska k druhým jsou
v životě člověka opravdu nejdůležitější.

Mgr. Šárka Končická

Literární úspěch
SOŠ Luhačovice vyhlásila již popá-

té literární soutěž pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol tentokráte s  názvem
Spěchej pomalu! Také naši žáci se po-
kusili svými pracemi zabodovat. A po-
vedlo se! Tomáš Lukšík z 9. B sice ne-
stál přímo na stupních vítězů, ale zís-
kal za svůj fantasy příběh s názvem Mar-
tin a meteor čestné uznání, o čemž roz-

hodla porota na slovo vzatá – spisova-
tel a překladatel Jiří Žáček a psychiatr, 
spisovatel a překladatel Jan Cimický. 
Obdržet uznání od takových odborní-
ků už něco znamená! Slavnostní pře-
dávání ocenění se konalo 15. prosin-
ce 2017 na SOŠ Luhačovice. Tomášo-
vi osobně pogratuloval a ocenění pře-
dal pan Cimický. Ten také všechny zú-
častněné žáky moc pochválil, dal jim 
do života pár rad a doporučení a sám 
jim zarecitoval báseň Jiřího Žáčka. My 
Tomášovi také gratulujeme, děkujeme 
za reprezentaci školy a přejeme úspě-
chy v psaní i do budoucna. 

Mgr. Adriana Maňasová

Páťákiáda podesáté!

Slavnostní desátý ročník soutěže 
páťáků základních škol Vlára a  Malé 
Pole proběhl ve středu 10. ledna 2018 
ve slavičínské sportovní hale.

Rozcvička, losování do  družstev, 
nástup a  sportovní klání v  netradič-
ních disciplínách bylo zahájeno. Ská-
kání na fitballu, válení pneumatik, bě-
žecká štafeta, přetahovaná lanem – to 
vše čekalo na  soutěžící z pátých tříd 
obou škol. A také dvě taneční vystou-
pení. Všichni tleskali do rytmu našim 
roztleskávačkám a také děvčatům ze ZŠ 
Malé Pole s country tancem. 

Po sportovní části se družstva pus-
tila do plnění vědomostních úkolů z ob-
lasti přírodovědy, vlastivědy, matema-
tiky a češtiny. Na závěr si žáci zahráli 
oblíbený florbal. 

A kdo vlastně vyhrál? Všichni – pro-
tože největší výhrou je příjemná atmo-
sféra, radost z pohybu a nová přátel-
ství, která vznikají při takových setká-
ních. Medaile s logem 10. ročníku Pá-
ťákiády bude všem žákům tento den 
připomínat.

PaedDr. Bronislava Králíková

ZŠ Slavičín-Vlára Základní škola Vlára
a Sdružení rodičů

Vás srdečně zve na tradiční

Ples ZŠ Vlára
v sobotu 17. února 2018

začátek ve 20.00 hod
v sále Sokolovny Slavičín

Vstupné: 100 Kč
Hudba: SHOWBAND
Polonéza žáků 9. tříd

Nutná rezervace míst na telefonu:
577 341 304 nebo 604 217 977
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Ředitel GJP a  SOŠ rodičům vychá-
zejících žáků k  přijímacímu řízení 
na střední školu

Vážení rodiče, dovolte mi Vás oslo-
vit před odevzdáním přihlášky Vašich 
dětí také touto cestou. Jednou z mož-
ností při výběru střední školy je slavi-
čínská škola. Po kompletní rekonstruk-
ci a modernizaci budov SOŠ pokraču-
jí rozsáhlé stavební práce na gymná-
ziu (viz: http://www.gjpslavicin.cz/cz/
zpravodaj_skoly/).  

V porovnání s jinými školami se stej-
nými obory nabízíme studium v mini-
málně stejně kvalitních podmínkách, 
často s  modernějšími technologiemi 
a  pomůckami – v  přírodních vědách, 
informačních technologiích, strojíren-
ství, cizích jazycích. Od září vznikne ješ-
tě 4. a 5. patro půdní vestavby na gym-
náziu – s aulou, odbornými učebnami 
automatizace, robotizace, přírodověd-
ných předmětů, jazykovou učebnou 
a studijním centrem. Uvědomuji si fi-
nanční náročnost při dojíždění, ubyto-
vání a významné ztráty času při přepra-
vě do  jiných měst za vzděláním. Vše-
chen tento čas může žák mnohem ro-
zumněji věnovat studiu, zálibám či po-
moci Vám rodičům. Pokud hledá ucha-
zeč pro svoje rozhodnutí fakta, stačí 
si ověřit, že ve  vyhodnocení soutěží, 
olympiád a aktivit (program Excelence 
ministerstva školství) patří naše škola 
již čtyři roky mezi nejúspěšnější střední 
školy ve Zlínském kraji a nechává za se-
bou tzv. „školy prestižní“. Na kvalitní vý-
uku učitelů ze slavičínské základní ško-
ly tak může žák navázat na naší škole 
znovu v blízkosti bydliště. Poděkování 
proto patří také vedení základní ško-
ly ve Slavičíně za možnost pracovních 
návštěv jejich deváťáků v našich učeb-
nách a dílnách. Vážení rodiče, jsem si 
jistý, že hledat stejný obor v jiných měs-
tech je zcela zbytečné. Těším se na ná-
měty, připomínky a Vaši návštěvu např. 
14. února 2018, kdy máme Den otevře-
ných dveří, protože jen vzájemnou ko-
munikací a nasloucháním můžeme hle-
dat řešení problémů. Přeji Vám úspěš-
ný, ve zdraví prožitý rok 2018, přede-
vším radost z Vašich dětí.

Josef Maryáš

Přípravné kurzy k příjímacímu řízení 
zdarma pro maturitní obory

Uchazečům o   maturitní obory 
z 5. a 9. třídy nabízíme zdarma kurzy 
z matematiky a jazyka českého. Setká-
ní probíhají každý týden. První schůz-

ku zahájí 9. třídy češtinou, 5. třídy ma-
tematikou, další týdny probíhá střída-
vě matematika nebo jazyk český. Žák 
nemusí kurzy navštěvovat pravidelně 
a je možnost se stále do kurzů přihlásit.

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
Termín odevzdání přihlášky přímo
na adresu: 
Š ko l n í  8 2 2 ,  7 6 3 2 1  S l a v ič í n
do 1. března 2018

Spolupracujeme
Noví partneři školy a stáže v zahraničí 
12 studentů se chystá na  stáž 
do Německa – partnerské střední ško-
ly v Diepholzu 
Připravujeme stáž ve Skotsku
Navázali jsme nové partnerství v Bi-
elefeldu – v  Severním Porýní-Vesfál-
sku, dále v Polsku ve Všeobecně vzdě-
lávací střední škole Krasnik, v Rakous-
ku se školou Wolfsbergu, rozšířili jsme 

tím zahraniční stáže do Anglie, Fran-
cie, Německa…

Vítězství v  okresním kole ve  vo-
lejbalu

Dne 8. ledna 2018 se ve Zlíně ko-
nalo okresní kolo ve volejbalu dívek.
Tým naší školy, ve složení Alena Hubí-
ková, Nikola Maňasová, Kristýna Hubí-
ková, Kamila Bačová, Barbora Plšková
a Tereza Heckelová, tento turnaj vyhrál
a děvčata vybojovala postup do kraj-
ského kola, které se bude konat ve Va-
lašském Meziříčí.

Vítězství v krajském kole v bezpeč-
nosti internetu

Krajské kolo Kvízu PLUS – KPBI:
1. Marie Kuželová (postup do celostát-
ního kola), 2. Patricie Houžvová, 3. Ka-
rina Pinďáková.

Astrofyzikální aktivity
Výsledky školního kola Astronomic-

ké olympiády
Kategorie EF: 1. Tomáš Maňas (kvar-

ta) 18 bodů

Kategorie GH: 1. Kristýna Bělušová 
(sekunda) 47 bodů – postup do krajské-
ho kola, 2. Ondřej Novotný (sekunda)
42 bodů – postup do krajského kola,
3. Jan Filák (sekunda) 34 bodů – postup
do krajského kola, 4. Anastázie Caho-
vá (prima) 28 bodů – postup do kraj-
ského kola.

Poděkování sponzorům školy
Děkujeme městu Slavič ín   za 

60 000 Kč určených prvním ročníkům
na  úvodní aktivity při studiu – lyžař-
ský kurz, seznamovací pobyt, pomůcky
 firmě Groz-Beckert za dar 10 000 Kč 
na materiál strojírenských oborů
firmě INTEC za 5 000 Kč na pomůcky

Představujeme gymnaziální obory
Od 1. září budou žáci v kompletně 

zrekonstruované budově s novou půd-
ní vestavbou s novými odbornými učeb-
nami přírodních věd, informatiky, auto-
matizace a robotizace, studijním cent-
rem za více než 30 mil. Kč.

Profilace gymnaziálních oborů pro 
žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol:

a) v cizích jazycích s možností pří-
pravy na státní jazykové zkoušky (nabí-
zené JA, JN, JR, JF, JŠp, nepovinný lati-
na), škola zahájila metodu CLIL – ve vý-
uce semináře Základy ekonomie, Bio-
logii, Chemii, Matematice vyučujeme
předmět částečně v anglickém jazyce

b) v  přírodovědných předmětech 
(fyzika, chemie, biologie, matemati-
ka, informatika)

Volitelné semináře na škole: AJ, 
NJ, FJ, RJ, JŠp, ICT, matematika, che-
mie, fyzika, biologie, dějiny umění,
dějepis, geografie, ekonomie, spole-
čenské vědy

Odborné kroužky na škole: ICT, 
matematika – diferenciální počty, as-
trofyzika, automatizace a robotizace,
programování, konverzace v AJ, NJ, FJ,
RJ, ŠJ, sportovní hry – volejbal, flor-
bal, přírodovědný kroužek (biologic-
ko-chemický), výtvarný, hudební, fy-
zikální, GLOBE – přírodovědný

Spolupráce s UTB Zlín s Fakultou 
aplikované informatiky a s Fakultou
technologickou v  podobě pravidel-
ných stáží žáků i učitelů, jsme part-
nerskou školou UTB Zlín

Poradenství: na  škole pracuje
školní psycholog – kariérové pora-
denství, sociometrické šetření tříd,
diagnostika

Zahraniční aktivity: partnerské
školy na stáže – týdenní stáže ve Fran-
cii, Německu, Anglii, 2–3denní zájez-
dy do Rakouska, Německa, Maďarska,
Polska, zahraniční stáže učitelů, spo-

Závěrečné taneční prvních ročníků 21. 12. 2017



Provozní doba vzdělávacího
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 ji-
ných vzdělávacích akcí je možnost vy-
užití 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)

Vzdělávací středisko

disko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., 
se již pošesté od roku 2012 stalo úspěš-
ným žadatelem v dotačním podprogra-
mu na  podporu nestátních nezisko-
vých organizací v oblasti prevence ri-
zikových typů chování, jehož vyhlašo-
vatelem je odbor kanceláře hejtmana 
Zlínského kraje. Úspěšný projekt, kte-
rý organizace v  loňském roce do do-
tačního programu přihlásila, nesl ná-
zev „Zkus to jinak! 2017“ a  jeho akti-
vity byly určeny uživatelům Nízkopra-
hového zařízení KamPak? ve Slavičíně 
a Valašských Kloboukách. 

Projekt si kladl za cíl aktivizovat uži-
vatele Nízkoprahového zařízení Kam-
Pak? a motivovat je ke smysluplnému 

 Podvojné účetnictví pro začáteč-
níky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč)
Ruský jazyk pro začátečníky – škol-
ní 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 t e  s e  n a   t e l e f o n n í m č í s l e
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo

v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na  únor: jarní de-
korace

Připravujeme:
Ples po našem 23. 2. 2018

trávení volného času prostřednictvím
zážitkových programů a víkendových
pobytů. Díky projektu byly zrealizo-
vány tři víkendové pobyty na  chatě
v  Karolince a  13 kuchařských dílen.
V  těchto aktivitách bylo podpořeno
celkem 136 osob.

Zpětná vazba na aktivity projektu
byla opět velmi pozitivní a vysoký zá-
jem o účast v projektu ze strany cílové
skupiny vypovídá o jeho potřebnosti.

Projekt „Zkus to jinak! 2017“ byl
podpořen z rozpočtu Zlínského kraje
částkou 50  000 Kč. Celkové náklady
projektu činily 91 499 Kč. Za finanční

Zkus to jinak! 2017
Zážitky s KamPakem již pošesté

jj podporu projektu děkujeme Zlínské-
mu kraji. Mgr. Kristýna Dvořáková

Vzdělávací, sociální a  kulturní
středisko pro Nadaci Jana Pivečky,
o. p. s., přijme pro Nízkoprahové za-
řízení KamPak? pracovníka na pozici: 

Sociální pracovník, pedagogic-
ký pracovník nebo pracovník v so-
ciálních službách
Charakteristika pracovní pozice:
 Práce s dětmi, mladistvými a mla-
dými dospělými od 11 do 26 let
 Kontaktní práce, prevence rizi-
kového chování, pomoc při zvládání
složitých životních situací, výchov-
ně vzdělávací a aktivizační činnosti,
socioterapie, pomoc při uplatňování
oprávněných zájmů a práv
 Místo výkonu práce: Slavičín, Va-
lašské Klobouky, Brumov-Bylnice
 Práce v odpoledních hodinách

Požadujeme:
Vzdělání podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění poz-
dějších předpisů nebo ochota absolvo-
vat kvalifikační kurz pracovníka v so-
ciálních službách
Schopnost samostatné práce i tý-
mové spolupráce, předpoklady pro 
práci s dětmi a mládeží, kreativitu
Nabízíme:
Plný pracovní úvazek 
Solidní platové podmínky
5 týdnů dovolené
Nástup 1. dubna 2018

P ř i h l á š k y  vče t ně  p r o f e s n í -
ho životopisu je možné osobně 
odevzdat v  sídle o.  p.  s. Slavičín, 
Hor ní  náměst í  111 nebo z as l at 
e-mailem do 14. února 2018. 
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Filák, 
tel.: 739 656 660, 
e-mail: michal.filak@gmail.com

lupráce s Gymnáziem v Dubnici nad Vá-
hom, projekt Erasmus+, spolupráce se
zahraničními školami 

Aktivity žáků : Žákovský parla-
ment podílející se na chodu školy, ta-
neční kurzy, lyžařské kurzy, vodácké,
cykloturistické kurzy, ekologické ak-
tivity, spolupráce s Veronicou Hostě-

tín, Akademie školy, divadelní a filmo-
vá představení, maturitní ples gymná-
zia, studentská slavnost majáles, vý-
lety, semináře, plenéry, výtvarné vý-
stavy, intranetová komunikace s uči-
teli, vydávání studentských novin, as-
trofyzikální projekt, projekt Bílé Kar-
paty, geopark gymnázia 

Materiální podmínky školy: nad-
standardně vybavené laboratoře che-
mie, fyziky, biologie, ICT, využití spor-
tovního komplexu, tenisové kurty, 
sportovní hala, jídelna a bufet k dis-
pozici na  ZŠ, nové jazykové učebny, 
studijní centrum, rozvrh hodin je pod-
řízen odjezdu autobusů nejpozději 

14.45 hodin.
Pronájem tělocvičny SOŠ

V areálu SOŠ nabízí škola pronájem 
tělocvičny pro sportovní kluby i veřej-
nost. Moderně vybavená s rekonstru-
ovaným zázemím. Informace o  pod-
mínkách podá Ing. Michal Horalík na
tel. č.: 603 148 250.

Štědrý den byl
v dětském domově
ve  Smolině, jak to
tak bývá, už od rána
naplněn pocity oče-
kávání, lehkým roz-

ruchem a velkou zvědavostí. Počasí sice
Vánocům moc nepřálo a děti z okna
trochu smutnily za  sněhem a  mrazí-
kem, zato jsme si však společně moh-
li užívat poklidné sledování pohádek.
Děti co chvíli nenápadně nakukova-
ly, jestli se pod stromečkem náhodou
už něco neobjevilo. Když jsme pak ne-

chali stromeček s Ježíškem o samotě 
a po  sváteční večeři se k němu zase 
vrátili, ohromila nás ta spousta krás-
ných balíčků, malých i  velkých, měk-
kých i tvrdých, …. 

A  za  tu hromadu úžasných dárků 
chceme jménem všech našich dětí sr-
dečně poděkovat všem lidem, kteří se 
rozhodli udělat radost a kteří se zaslou-
žili o to, aby měly děti ze smolinského 
dětského domova od Ježíška opravdu 
bohatou nadílku. Chtěli bychom podě-
kovat následujícím dárcům: 

AZ Market Václav Fiala, Valašské 

Klobouky, Centro Zlín Malenovice, 
Cukrárna U  Fandy, Valašské Klobou-
ky, Ing. Ladislav Šumšal, Pozlovice, Rá-
dio Kiss, Jiří Šašinka – HORS, Leja sa-
lon Slavičín (jmenovitě p. Jana Diatlo-
vá, p. Lenka Málková, p. Markéta Smíl-
ková), Lesy ČR – LS Luhačovice, Město 
Valašské Klobouky, Motoklub 1. Trnko-
vá motorizovaná divize, Motoklub Va-
lašská Krev, Pekařství Střelná, s. r. o., 
Podravka – Lagris, a. s., Projekt Milý 
Ježíšku, Řeznictví Súkup, s. r. o., Va-
lašské Klobouky – Lipina, SDH Slavi-
čín, SDH Popov, Staník Pavel, Křekov, 
Strom splněných přání, Honeywell, 
spol. s r. o., Brno, TVD Slavičín, VESPO-
JENÍ, z. s., WEEKAMP DOORS, s. r. o., 
YARO catering, 

Zahradnictví Vilímek, s. r. o., a mno-
ha dalším firmám i jednotlivcům, kteří
na nás ani letos nezapomněli. 

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka 
DD ve Smolině, Val. Kloboukách

Ohlédnutí za Vánocemi 
ve smolinském dětském domově
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 7. února 2018 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

Ing. Jána ČERVEŇANA a dne 7. května 2018 
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Michala ČERVEŇANA. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Syn a bratr Roman s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 26. úno-
ra 2018 vzpomeneme 4. výročí chvíle, kdy

nás navždy opustil pan Miloš VESELÝ
ý

. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka

a dcery s rodinami.

Dne 31. ledna 2018 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Dušana MŇAČKA ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti.

Dne 18. února 2018 
uplyne 10 let od chvíle, kdy odešel 
na věčnost pan Miroslav ADÁMEK

y

z Petrůvky. Děkujeme všem,
kteří vzpomínají s námi. Maminka

a sourozenci s rodinami.

Dne 13. února 2018 
uplyne už 10 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan Stanislav ĎULÍK

ý

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

Dne 23. února 2018 uplyne 19 let
od chvíle, kdy odešel pro nás nejdražší 
člověk, pan Ing. Břetislav ENDRYS. 

Manželka a děti s rodinami.

Kdo byl milován, nemůže být zapomenut.
Dne 25. února 2018 vzpomeneme

12. smutné výročí naší milované maminky, 
babičky, paní Boženy ZÁDRAPOVÉ. 

Za tichou vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Dne 8. února 2018 by se dožil 80 let manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Stanislav ŠTEFANÍK
p

 ze Šanova. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka, dcery a syn s rodinami.

Dne 27. února 2018 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí manžela, tatínka, dědečka

a pradědečka, pana Františka BAŘINKY
z Bohuslavic nad Vláří. S láskou a úctou 

vzpomínají manželka Ludmila, děti Zdena, 
Milan a Dana s rodinami.

Dne 9. února 2018 tomu bude 19 let, 
kdy nás navždy opustila maminka, babička
a prababička, paní Blažena JANOŠÍKOVÁ
z Bohuslavic nad Vláří, rodačka z Korouhve

u Poličky. S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Ludmila, vnuci Zdena, 

Milan a Dana s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se dne 12. ledna 2018 
přišli naposledy rozloučit s panem 

Jaroslavem MÜNSTEREM. 
Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem za účast při posledním
rozloučení s panem Karlem REPATÝM

p p
. 

Zarmoucená rodina.Zarmoucená rodina.

Dne 5. února 2018 uplyne 15 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan Josef KOVAŘÍK
z Bohuslavic. S láskou stále vzpomínají man-

želka, syn a dcery s rodinami.

Děkujeme lékařům a zdravotnickému perso-
nálu MN ONP Slavičín za příkladnou, vzornou 

a obětavou péči, kterou poskytovali
po dobu těžké nemoci panu
MUDr. Karlu STRAŇÁKOVI
p p

. 
Rodina Straňákova.

Dne 3. února 2018 vzpomeneme 25. smutné
výročí úmrtí pana Miroslava SLOVÁKA

p

z Petrůvky. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 26. února 2018 si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí paní 

Dany SLÁČÍKOVÉ
ý

. 
Stále na ni vzpomínají manžel, syn Miloš,

syn Daniel a maminka. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 1. února 2018 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana Aloise RAŠKY ze Slavičína.

Za tichou vzpomínku děkují syn Jiří, snacha 
Jaroslava, vnučka Petra s rodinou 

a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 1. února 2018 si připomeneme
2. výročí úmrtí pana Štefana CHLEBANY. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 27. února 2018 
uplyne 15 smutných let od chvíle,

kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička
Jenovefa ZBOŘILOVÁ ze Slavičína. 

S láskou vzpomínají manžel 
a dcery Jana a Mirka s rodinami.

Dne 17. února 2018 uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a babička, paní Božena ZAJACOVÁ

ze Slavičína. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku. Za vzpomínku

děkují a s úctou a láskou vzpomínají dcery
Ivana a Božena s rodinami.

Blahopřání

Chtěli bychom touto cestou
poblahopřát rodičům 

Františce a Vladislavu PIZÚROVÝM
ze Slavičína, kteří dne 3. února 2018 oslaví
zlatou svatbu. Přejeme jim do dalších let
hodně zdraví, lásky a pevné nervy. Dcera 

Marcela s manželem, vnučky Lucie a Veronika
s rodinami a syn Vladislav s rodinou

NAROZENÍ – PROSINEC
Ladislav Saňák a Jana Kováčová – syn Viktor
Tomáš Pastorek a Jana Machálková – syn Petr
Petr a Petra Fojtů – syn Matěj
Martin a Jana Zlatnikovi – dcera Martina
Jaroslav a Petra Urbaníkovi – dcera Andrea
Radek Šindelář a Hana Kobylková – dcera Lea

SVATBA – PROSINEC
Daniel Lysák a Kristýna Miklasová

ÚMRTÍ
 1. 12. 2017 Terezie Mňáčková, 76 let, Hrádek
 4. 12. 2017 Marie Gubischová, 66 let, Divnice
 5. 12. 2017 Arnošt Fojtík, 84 let, Divnice
 5. 12. 2017 Jiří Bravený, 67 let, Slavičín
 5. 12. 2017 Miloslav Kovařík, 91 let, Rokytnice
 9. 12. 2017 Antonín Koubek, 67 let, Slavičín
 10. 12. 2017 Jaroslav Šopík, 61 let, Slavičín
16. 12. 2017 Marie Měrková, 84 let, Slavičín
17. 12. 2017 Vlasta Nogheová, 81 let, Tučapy
18. 12. 2017 Václav Matějka, 53 let, Lipová
19. 12. 2017 Dana Burešová, 74 let, Rokytnice
21. 12. 2017 Ludevít Šaray, 84 let, Slavičín
23. 12. 2017 Věra Urbánková, 85 let, Slavičín
26. 12. 2017 Zdeněk Fojtík, 68 let, Slavičín
28. 12. 2017 Marie Maňasová, 89 let, Slavičín
31. 12. 2017 Antonín Pivnička, 94 let, Nezdenice

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavře-
ní manželství, dostavte se, prosím, na matriku 
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhla-
su se zpracováním a zveřejněním osobních úda-
jů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.

Společenská kronika



7

Ve  středu dne 27. prosince 2017 
proběhla v DDM Brumov-Bylnice tra-
diční vánoční rybářská soutěž dětí 
a mládeže za účasti rybářů ze zájmo-
vých kroužků při DDM Slavičín, Valaš-
ské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štít-
ná nad Vláří a Nedašov. Mladí rybáři si 
ověřili své rybářské znalosti a doved-
nosti, které získali v kroužcích pod ve-
dením lektorů v oblastech:

znalosti výkonu rybářského prá-
va testem
poznávání ryb, vodních rostlin
znalosti v technice lovu ryb
dovednosti v ovládání prutu – hod 
závažím na terč.

Soutěž byla organizována jako tý-
mová a zúčastnilo se jí sedm tříčlen-
ných družstev. Nejvíce bodů získa-
lo a na 1. místě se umístilo družstvo 

Vánoční rybářská soutěž dětí a mládeže

Péče o volně žijící zvěř

Štítná nad Vlaří ve složení Vojta Pin-
ďák, David Pinďák, Tobiáš Kamenčák,
na 2. místě Štítná nad Vláří ve složení
Martin Ryza, Lukáš Ryza, Lukáš Vaněk,
na 3. místě Slavičín ve složení Petr Rak,
Tomáš Bartošík, Michal Kovář. Pro děti
byly odměnou věcné ceny, které doplní
výbavu začínajících rybářů. Díky spon-
zorům, kterým tímto děkuji, žádný ze
zúčastněných neodešel s prázdnou. Pro
pořadatele z řad rybářů a z řad pracov-
nic DDM byl pak odměnou přístup dětí,

byla vidět zarputilost při řešení úkolů,
jiskřičky v očích, když se dařilo, a smu-
tek, pokud se něco nepovedlo.

Děkuji pracovnicím DDM za vytvo-
ření domáckého prostředí a všem, kte-
ří věnovali svůj volný čas při zorganizo-
vání soutěže, která je v regionu působ-
nosti našeho pobočného spolku MRS
o  to cennější, jelikož má širší přesah
a spojuje všechny v sídelních útvarech
našeho regionu. Ing. Zdeněk Juřík, 

předseda rybářského spolku

Myslivecký spolek Nevšová v roce 
2017, jako již několik předchozích let, 
založil v honitbě Nevšová čtyři políč-
ka pro volně žijící zvěř, která slouží 
k  vytvoření lepších podmínek z  hle-
diska dostupnosti potravy a její kvali-
ty. Políčka byla částečně oseta pšeni-
cí pro zvěř drobnou, zejména bažantí, 
a dále kukuřicí a ovsem pro zvěř spár-

katou, jako je zvěř srnčí, dančí a muf-
loní. Tato zvěř se v honitbě nejčastěji 
vyskytuje. Dále bylo nakoupeno medi-
kované krmivo Cermix, pomocí něhož 
se zvěř zbavuje různých parazitů, kte-
ří se vyskytují v jejich střevním traktu 
a způsobují jim zdravotní komplikace. 
Pro zimní přikrmování MS Nevšová na-
koupilo 20 q krmiva zejména oves, ku-

kuřici, pšenici a další druhy obilného
odpadu. Myslivecký spolek využil pro
nákup těchto osiv a krmiv dotaci z roz-
počtu města Slavičín, a to z dotačního
programu: Podpora aktivit v oblasti ži-
votního prostředí v roce 2017. Význam
této aktivity je patrný z různých labo-
ratorních výsledků trusu srnčí zvěře,
kde byl shledán minimální výskyt pa-
razitů, což svědčí o významu medika-
ce a nutnosti předkládat zvěři kvalitní

krmivo. Vzhledem k intenzivní pastvě
dobytka v této honitbě má zvěř hod-
ně omezené možnosti přirozené potra-
vy a je na členech Mysliveckého spolku
Nevšová, aby krmivo předkládali v krm-
ných zařízeních a formou políček a oku-
sových ploch.

Za  tyto poskytnuté finanční pro-
středky Myslivecký spolek Nevšová
městu Slavičín děkuje. Josef Ščuglík, 

myslivecký hospodář MS Nevšová 

Výprava skautů do Vlčnova
Cílem oddílové výpravy skautů 

ve dnech 8. a 9. prosince 2017 se sta-
la stará slovácká chalupa ve Vlčnově. 
Skautům zde byla poprvé představe-
na etapová hra S.E.N.T.I.N.E.L., kte-
rá nás bude provázet v průběhu roku 
2018. Slavičín byl tak fiktivně rozdělen 
na dvě území, zelené a modré, na kte-
rých budou družiny plnit dobrodružné 
úkoly. Ve světě SENTINELu se platí mě-
nami Oggar, Tobiro, Berting a Haminár, 
které mají různé kurzy. Skauti si večer 

vyzkoušeli svůj první nácvik noční akce, 
kterých je v  etapové hře bude čekat 
celá řada. Úkolem družin bylo co nej-
dřív najít zdroj laserového světla, kte-
ré po dvou minutách zasvítilo směrem 
k obloze. Vlčnov se tak večer stal dě-
jištěm pátrací akce. Na druhý den ráno, 
po budíčku trumpetou, jsme si připravili 
společnou snídani, což byl experiment 
jménem párky v rohlíku, který se ale vy-
dařil. Na oběd jsme si společně připravi-
li kuřecí kousky ve smetanové omáčce 
s těstovinami, které se pro změnu zase 
nevydařily. Čekala nás ještě jedna eta-
pa hry, kdy jsme s pomocí detekčního 

přístroje zkusili najít na chalupě zdroj 
neviditelného záření. Na výpravě jsme 
se naučili kooperaci v  týmu, šifrování 
pomocí speciálních šifer a  vyzkoušeli 
jsme si vaření jednodušších i složitějších 
jídel. Do autobusu směrem domů nás ři-
dič odmítl vzít, protože jsme podle něj 
byli příliš znečištění, ale i tuto překáž-
ku jsme hravě a s úsměvem zvládli, jsme 
skauti, umíme improvizovat. Hamoun

Betlémské světlo
Dne 23. prosince 2017 se po Slavičí-

ně a jeho blízkém okolí rozváželo Bet-
lémské světlo. Akce byla vážně zdařilá. 
Všechno šlo podle plánu a nesla s sebou 
příjemnou vánoční pohodou a radost. 
Jsme rádi, že jsme mohli opět trochu 
pomoci našim blízkým, a doufáme, že 
jste si to užili stejně jako my. Snad to 
příští rok vyjde znovu.

Děkujeme všem, kteří do toho byli 
nějakým způsobem zapojeni a  všem 

Ze skautského kotlíku

Vám přejeme hodně štěstí a  radosti
do nového roku. Henry

Vánoční schůzka a besídka pro rodiče
Dne 22. prosince 2017, těsně před

Vánoci, jsme se sešli v Orlovně, aby-
chom pro rodiče připravili a  secviči-
li scénky ze života střediska. Nahléd-
li jsme tak například do budoucnosti
a skrze holčičí družinu Sov jsme se pře-
nesli do domova důchodců, kde jsme
fiktivně navštívili naše vedoucí. Druži-

ny skautů předvedly variace na táboro-
vá témata a  jako oddíl pak svorně vy-
tvořili symfonický orchestr, který hrál
na láhve hudební skladby. Vlčata rodi-
čům ukázala, jakými vyzkoušenými vě-
tami lze efektivně vytočit svého rád-
ce družiny. Zahráli jsme si i  řadu her
a na konci si rozdali dárky a společně
s rodiči zazpívali koledu.

A po novém roce, s novými předse-
vzetími, pojďme zase skautovat.

Hamoun
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 Děkujeme všem příznivcům, spon-
zorům a dárcům, kteří svými dary při-
spěli do bohaté tomboly Farního ple-
su, který dne 13. ledna 2018 zorganizo-
vala ve Slavičíně v sále Sokolovny Řím-
skokatolická farnost Slavičín ve spo-
lupráci s Charitou Slavičín. Vyjadřuje-
me srdečné poděkování všem, jež svou 
aktivní účastí přispěli k výtěžku ple-
su, a tím podpořili rozvoj zdravotních 
a sociálních služeb Charity Slavičín.

Mgr. Milena Tománková, 
ředitelka Charity Slavičín 

Velké poděkování patří žákům 
a zaměstnancům Základní školy Slavi-
čín-Vlára, kteří formou dárcovské sbír-
ky přispěli na činnost našeho spolku 
Přátelé z lásky částkou 16 500 Kč. Tato 
částka nám byla předána na  Bene-
fičním vánočním koncertě, který se 
uskutečnil 22. prosince 2017 v  pro-
storách základní školy Vlára. Velmi si 

vážíme podpory  našeho spolku, kte-
rý v současné době  sdružuje 16 rodin 
s handicapovanou osobou.

Přátelé z lásky, z. s. 

I když vánoční dny pominuly, rádi 
s dětmi vzpomínáme na prožité slav-
nostní chvíle, které tyto svátky přiná-
šejí. Většina z nás si oblíbila typickou 
atmosféru Vánoc, a ani naše děti ne-
jsou výjimkou. Štědrý den je v našem 
zařízení dlouho očekávaným svátkem. 
Všichni mají radost z rozzářených dět-
ských očí při rozbalování dárků, za což 
bychom rádi poděkovali všem spon-
zorům, firmám i  jednotlivcům, kte-
ří na  naše děti nezapomněli ve  vá-
nočním čase. I letos díky Stromu přá-
ní, který organizuje Leja salon Slavi-
čín, naše děti obdarovalo mnoho lidí 
s dobrým srdcem. Všem srdečně dě-
kujeme a moc si toho vážíme.

Velké poděkování patří obětavým 
děvčatům z Leja salonu – Janě Diat-
lové, Lence Svitákové Málkové a Mar-
kétě Smílkové, které vedle svých pra-
covních povinností a ve svém volnu, 
zorganizovaly pro děti již 10. Strom 
přání. Díky Vám všem měly naše děti 
bohaté a šťastné Vánoce. Děkujeme.

Děkujeme SHD Slavičín za  usku-
tečněnou sbírku hraček a všem, kteří 
jste podpořili naše děti.

Děti a zaměstnanci 
Dětského domova Bojkovice

Poděkování Internacionálové FC TVD Slavičín 
skončili v Uh. Hradišti čtvrtí

Když jsme v září začínali plánovat
grafiku plakátu vánočního stromu
přání pro dětské domovy Bojkovice
a Smolina, musely jsme se navzájem
mezi sebou ujistit, že píšeme správné
číslo ročníku. A opravdu to tak bylo!
DESÍTKA. Už desátým rokem jste,
milí Ježíšci, splnili sny dětem z obou
dětských domovů a nadělili jim hrač-
ky, povlečení s obrázky, aktovky, ba-
tůžky, hry… zkrátka co si na svá přá-
níčka děti nakreslily. Děkujeme z ce-
lého srdce! Každým rokem tety v do-
movech ujišťujeme, že bez vás by to
nešlo, a  tak i  letos děti při rozbalo-
vání dárečků jejich „tety“ u vánoční-
ho stromečku vyfotily, abyste ales-
poň na dálku mohli sdílet radost těch
malých cipísků. Fotky najdete na Fa-
cebooku Leja salonu a také na našem
webu. Milí Ježíšci, pokud platí (a my
věříme, že ano!), že co vyšlete, se vám
vrátí, tak do  nového roku přejeme,
aby se vám tenhle krásný skutek na-

vrátil vrchovatě. Na stupnici hodnoce-
ní od jedné do desíti jste pro nás jed-
noznačně DESÍTKA!

Za Lejasaloňačky Markéta Smílková,
Jana Diatlová 

a Lenka Málková Svitáková

Jubilejní 10. ročník Stromu přání 
Leja salonu pro dětské domovy

Několik dětí přibylo do dětského do-
mova pár dnů před Vánoci, i těm jste 
splnili jejich přání!

V sobotu 9. prosince 2017 se ode-
hrál v Uherském Hradišti již 19. ročník
mezinárodního turnaje fotbalových in-
ternacionálů, který se dříve hrával jako
memoriál Zdeňka Jánoše. Dostaveníč-
ko si zde daly čtyři týmy, z loňského roč-
níku chyběly fotbalové legendy MFK
Vítkovice. Jako již tradičně se v turna-
ji představili fotbaloví internacionálo-
vé FC TVD Slavičín, kteří také dispono-
vali nejstarším kádrem. Pořadatelé to-
tiž posunuli věkovou hranici o pět let
níže, a to nad 40 let, a v týmech se to
jen hemžilo novopečenými čtyřicátní-
ky. Slavičané v prvním utkání nastou-
pili proti domácí Slovácké Slavii, které
z loňské sestavy zůstali jen brankář Pa-
vel Barcůch, Libor Soldán a Radim Pal-
čík a doplnili je mladíci Malůš, Nekarda,
Činčala a další. Fotbalisté FC TVD Slavi-
čín vyztužili kádr o Milana Botha a Rad-
ka Bartoše, ale to na omlazené Uher-
ské Hradiště nestačilo a Slavičané ode-
šli z utkání s vysokou prohrou 1:8, když
jim utekl především začátek zápasu. 

V  dalším utkání čekal na  Slaviča-
ny obhájce prvenství FC Spartak Trna-
va, který přivezl na Slovácko velmi sil-
ný tým s několika bývalými ligisty v se-
stavě jmenovitě – Ekharda, Bališe, Čmi-
lianského, Kopačku, Kostku, Gašparí-
ka nebo Róberta Nováka. Přesto Vala-
ši favoritu dlouho vzdorovali a za sta-
vu 2:3 jim dokonce nebyla uznána vy-
rovnávající branka. Závěr patřil ale slo-
venskému týmu, který nakonec vyhrál
8:3. V závěrečném duelu vyzvali Slavi-
čané fotbalisty z Hodonína a podařilo
se jim jít do vedení 4:1. To ale neudr-
želi a v dramatickém závěru skončilo
utkání remízou 5:5, kdy Slavičín mohl
v posledních sekundách rozhodnout.
Remíza tak stačila Hodonínu ke třetí-
mu místu, když měl o jednu branku lep-
ší skóre než Slavičín. 

V  dramatickém  posledním due-

lu slovenská Trnava přetlačila domácí
borce a vyhrála o  jedinou branku 6:5
a obhájila prvenství. Zpestřením tur-
naje bylo i  vložené utkání nastupují-
cí generace fotbalových internacio-
nálů, kdy se na hrací ploše představily
takové legendy jako Tomáš Polách, Li-
bor Došek, Jan Trousil, Tomáš Randa
a další. Klání se vydařilo i po organizač-
ní stránce a všechny týmy se zúčastni-
ly závěrečného posezení v restauraci
Krček u fotbalového hřiště FC Slovác-
ko. Účast slavičínských Internacionálů
v Uherském Hradišti podpořilo svým
grantem město Slavičín.
Výsledky turnaje internacionálů
v Uh. Hradišti:
FC TVD Slavičín vs. Sl. Slavia Uh. Hra-
diště 1:8, branka: Bartoš
FC Spartak Trnava vs. FK Hodonín 8:3
FC TVD Slavičín vs. FC Spartak Trna-
va 3:8, branky: Bartoš, Hradil, Kupčík
Sl.  Slavia Uh. Hradiště vs. FK Hodo-
nín 9:3
FC TVD Slavičín vs. FK Hodonín 5:5
Branky: Argaláš 2, Both 2 a Bartoš
Sl.  Slavia Uh. Hradiště - vs. FC Spar-
tak Trnava 5:6
Sestava FC TVD Slavičín:

Dušan Konečný – Libor Argaláš, Ště-
pán Heiník, Zdeněk Kupčík, Josef Hra-
dil, Radek Bartoš, Oldřich Majc, Jiří
Váňa a Milan Both.

Petr Koseček

Oddíl florbalu SK Slavičín přeje vše nejlepší v roce 2018!

foto: Stanislav Belžík 
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 Čtvrtek 1. února 2018
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Po malé přestávce jsme probudili

skřítka Nezbedníčka ze zimního spán-
ku a opět zveme rodiče s předškoláč-
ky na pestrý program, kde je oblíbený
skřítek hlavním hrdinou dne. Děti ten-
tokrát seznámí s knížkou Letadla – Prá-
šek zasahuje ze své knihovničky. Ne-
budou chybět ani zábavné hrátky for-
mou soutěží, her a výtvarných činností.

Začátek: 15.00 hodin, sál v prvním
podlaží knihovny.

Pátek 2. února 2018 – 1. břez-
na 2018

Obrazy – kresby: Svatopluk Čer-
nobila a František Slovák

Výstavu je možné zhlédnout v půj-
čovní době knihovny nebo po domluvě
na tel. 577 341 481.

Vernisáž: pátek 2. února 2018
v 18.00 hodin.

 Čtvrtek 8. února 2018
Jdu slováckem krásným… 
Setkání se spisovatelem Jiřím

Jilíkem
Jeho vyprávění proložené úryvky

ze stejnojmenné knihy o Slovácku Vás
zaujme cestami autora za  lidovými
rituály a obyčeji na Slovácku. V druhé
části pořadu autor představí svou nej-
novější knihu Muž, který viděl démo-
na. O  hudební doprovod se postara-

ná lidový pěvecký soubor Vlčnovské 
búdové umělkyně.

Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. 
Vstup volný.

Čtvrtek 15. února 2018
Když zámek nebyl zámkem aneb 

co o nás ví archeologie 
Přednáška Mgr.  Tomáše Chme-

ly, člena Klubu přátel historie Sla-
vičínska.

Historik a archeolog Tomáš Chme-
la Vám slovem i obrazem objasní vše 
o  době, kdy město Slavičín vznikalo, 
a svým vyprávěním se vrátí i do dáv-
ných časů předtím, kdy zámek nebyl 
zámkem a  Slavičín Slavičínem. Spolu 
s ním také nahlédneme až do 3 000 let 
staré historie tohoto území. 

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

Pondělí 26. února 2018
Gruzie – tajemné království ve stí-

nu Kavkazu 
Cestovatelská přednáška Micha-

la Štěpánka.
Dozvíme se, že Gruzie je země plná 

kontrastů a  má své nezaměnitelné 
kouzlo. Mohutné hradby Kavkazu stří-
dají nížiny plné vinné révy, polopoušť 
pak zase břehy Černého moře. Všech-
no se zdá být evropské, tak podobné 
tomu, co známe z domova. Záhy ale člo-
věk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tra-

dice, kuchyně i nátura zdejších lidí se 
výrazně liší… Navštívíme spolu horské 
oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsuretie 
a Kazbegi, projdeme se uličkami hlav-

Vážení senioři, chcete se i Vy za-
čít vzdělávat a rozšiřovat si své zna-
losti z  různých společenskovědních 
oborů? Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze 
pro Vás připravila nabídku výuky Vir-
tuální Univerzity třetího věku (VU3V), 
která Vám umožní zájmové vysoko-
školské studium přímo v místě Vaše-
ho bydliště. 

Do  letos otevřeného dalšího stu-
dijního cyklu s názvem Umění rané re-
nesance v Itálii (únor – duben 2018) 
se mohou přihlásit noví zájemci o stu-
dium a samozřejmě i absolventi uply-
nulého semestru.

Studium je určeno osobám se sta-
tutem důchodce včetně důchodců in-
validních.
Základní informace:
 výuka probíhá v  Městské knihov-

ně Slavičín formou video přednášek
studijní poplatek 300 Kč za 1 se-
mestr (cyklus 6 video přednášek)
průběh semestru: 1x za 14 dní 2 vy-
učovací hodiny, pondělí 9 – 11 hodin
noví zájemci se mohou přihlašovat
ještě i na druhé přednášce

Podmínky studia a  další po-
drobnosti o  výuce budou novým 
zájemcům i absolventům předcho-
zího kurzu sděleny na  zahajovací 
přednášce v pondělí 5. února 2018 
v 9.00 hodin v Městské knihovně (sál 
v 1. podlaží). 

Kontakt pro přihlášení a informa-
ce: Městská knihovna Slavičín, tel.: 
577 341 481, e-mail: knihovna@mes-
to-slavicin.cz. Vše o studiu je také zve-
řejněno na www.senior.cz.

Těšíme se na Váš zájem o vzdě-
lávání na VU3V!

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program 
pro seniory v rámci Virtuální Univerzity třetího věku

S knihovnou v únoru

Pomozte uchovat 
památku na padlé

ního města Tbilisi a ochutnáme nejed-
nu z místních kulinářských specialit.

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

Klub přátel historie Slavičínska při-
pravuje ke 100. výročí vzniku Česko-
slovenska a konce I. světové války pu-
blikaci o čs. legionářích a rovněž také 
o padlých rakousko-uherských vojá-
cích ze slavičínské farnosti.

Jedná se o  muže z: Bohuslavic
(13), Divnic (17), Hrádku (12), Lipové 
(15), Nevšové (29), Petrůvky (14), Ro-
kytnice (17), Rudimova (19) a Slavičí-
na-Mladotic (40).

Obracíme se s prosbou o pomoc
k občanům z výše jmenovaných míst, 
jejichž předek padl v letech 1914-1918 
na válečných polích I. světové války.

Zjišťujeme, že ne všechna jména
padlých rakousko-uherských vojáků 
jsou zaznamenána na pomnících. V ro-
dinách se však vzpomínka na mrtvého 
často ještě uchovává, mnohde na pa-
mátku opatrují i jeho fotografii.

Prosíme proto, máte-li povědo-
most, že Váš příbuzný ve válce zahynul, 
přijďte sdělit bližší údaje o jeho osobě 
pracovnicím slavičínského městského 
infocentra. Pokud vlastníte fotografii 
dotyčného vojáka, případně jiné jeho 
osobní dokumenty, vezměte je prosím 
taktéž s sebou.

Vaše materiály Vám budou na po-
čkání oskenovány a  ihned vráce-
ny zpět.

Pomozte nám prosím připravit kva-
litní vzpomínkovou publikaci na po-
čest 176 padlých mužů ze slavičínské 
farnosti, jejichž památku chceme tím-
to způsobem uchovat a předat budou-
cím pokolením.

Ladislav Slámečka, 
Klub přátel historie Slavičínska

2. 2. Sokolovna Ples Cantare
4. 2. Sokolovna Pohádky do kapsy
10. 2. Sokolovna Hasičský 
      maškarní ples

17. 2. Sokolovna Ples ZŠ Vlára
 23. 2. Sokolovna Ples po našem

Kalendář akcí
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Restaurace Záložna přijme
brigádnici do obsluhy přes 

obědy pondělí až pátek. 
Možno i důchodkyně.
Kontakt: 604 287 414.

Baby club Plaváček srdečně zve 
děti, jejich rodiny a blízké na

KURZ PLAVÁNÍ
v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.

Kurz o 10 lekcích je určen pro děti 
od 6 měsíců až do 12 let. 

Součástí kurzu je také sauna a baby-
masáž  vedená instruktorkou.

Plaveme v soboty v 9–12 hodin
ve vodě teplé 30 °C.
Vítáme oba rodiče!  

Začínáme 17. února 2018!
Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,

telefon 603 187 693 nebo e-mail
brumov@plavacek-deti.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

Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny, informa-
ce na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček 

www.kkslavicin.cz

Domácí zápasy v únoru 2018:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Kelč, sobota 
10. 2. 2018, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Spartak Hluk, 
sobota 24. 2. 2018, 16.00 hod.

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons 
B, sobota 3. 2. 2018, 16.00 hod.

Kuželkářský klub
Slavičín

firma HOPA CZ, s. r. o.,
Slavičín  
hledá zaměstnance
na pozici

Výrobní dělník – extruze plastů
Náplň práce:
výroba plastových profilů (obslu-
ha extruzní linky)
údržba strojů a zařízení
směnný provoz

Předpoklady uchazeče:
SOU/SŠ, ochota učit se novým vě-
cem, flexibilita - technická 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 společnosti
příspěvek na stravování - motivu-
jící finanční ohodnocení
nástup dle dohody 

V případě vašeho zájmu o tuto pozici
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

JUDr. Jiří Frajt oznamuje, že k 31. pro-
sinci 2017 ukončil advokátní praxi 
a odešel do důchodu. Svým nástup-
cem ustanovil Mgr. Miroslava Reme-
še, advokáta se sídlem ve Valašských 
Kloboukách, Masarykovo nám. 177, 
tel.: 577 320 727,
e-mail: akremes@volny.cz.

 MUDr. Radmila Pinďáková ozna-
muje, že ve dnech 5. – 9. února 2018
neordinuje. Zastupuje MUDr.  Ro-
man Überall.
MUDr. Roman Überall oznamuje, 
že ve dnech 19. – 23. února 2018
neordinuje. Zastupuje MUDr. Rad-
mila Pinďáková na poliklinice. 

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje, 
že ve dnech 19. – 23. února 2018
neordinuje. Zastupuje MUDr. Ma-
rie Častulíková.

Pořadatelé Farního plesu ve Sla-
vičíně srdečně děkují všem sponzo-
rům a dárcům za  jejich dary do ple-
sové tomboly. Výtěžek byl věnován 
Charitě Slavičín na  podporu charit-
ního díla v našem městě. Poděková-
ní patří všem účastníkům plesu za to, 
že pomohli vytvořit příjemnou atmo-
sféru a skvělou zábavu. V neposled-
ní řadě díky směřují také ochotným 
dobrovolníkům, kteří svou službou 
přispěli ke zdárnému průběhu plesu.
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Jarní bazárek 
dětských věcí

20. – 21. března 2018,
Sokolovna Slavičín

Členky základní organizace 
Českého svazu žen Slavičín po-
řádají Jarní bazárek dětských 
věcí. Do  prodeje budou přijí-
mány pouze věci nepoškoze-
né, čisté a sezónní (jaro, léto) 
v počtu 25 Kč na osobu. Sezna-
my a pořadová čísla k zapsání si 
můžete vyzvednout od 1. břez-
na 2018 v Městském infocent-
ru Slavičín.

Rok se s  rokem sešel
a  slavičínská Sokolovna
se opět otevře divadlům
z celé republiky. Pro všech-
ny divadelní diváky ze Sla-
vičína i okolí se tak blíží di-
vadelní svátek.

P r o g r a m le to š n í h o
roční ku s e p ř iprav u je
od září. Jednotlivá před-
stavení se neustále pře-
souvají, mění, nahrazují
a zase vrací na své původ-
ní místo. Než však spatří
světlo světa úplně „nejpo-
slednější“ verze z posled-

Valašské křoví ve Slavičíně
již pošestnácté

ních, vězte, že letos nebude chy-
bět muzikál, ani komedie, drama,
ani pohádky. Rozhodně Vás bude
čekat i sobotní koncert, o který se
postará vycházející hvězda, půvo-
dem z Rakovníka, Blondýna.

Soubory, které se do Slavičína 
již začínají připravovat, k nám za-
míří, mimo jiné, z Havířova, Pro-
stějova, Prahy, Olomouce, Tře-
bíče i Brna.

Rozhodně tedy bude na co kou-
kat. A nejen koukat. Také diskuto-
vat. Horákova vila bude hostit od-
bornou porotu Valašského křoví,
která bude odborně, ale s humo-
rem, reflektovat co že jsme to,
v té které inscenaci, viděli. Ani le-
tos nebude v porotě chybět Milan
Schejbal – umělecký šéf Divadla A.
Dvořáka v Příbrami, Miroslav Ond-
ra – dramaturg Městského divadla
Brno a Luděk Horký – dramaturg
České televize. Tyto rozbory jsou
otevřeny veřejnosti a všem, kteří
se chtějí do Křoví ponořit co mož-
ná nejhlouběji.

Křoví už raší a do své plné krásy 
se otevře 8. března 2018 dopoled-
ne představením pro školy a ne-
skončí dříve než v neděli 11. břez-
na 2018 vyhlášením výsledků. 

Nezapomeňte si proto pozna-
čit do diářů termín 8. – 11. března
2018 – Valašské křoví, které vzni-
ká za  přispění a  podpory města
Slavičín, Zlínského kraje a Minis-
terstva kultury ČR. Za  tuto pod-
poru všem děkujeme.

Těšíme se na všechny diváky.
Za divadlo SemTamFór 

Jan Julínek
www.facebook.com/valasskekrovi/


