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periodický tisk územního samosprávného celku

Zprávy z domečku pro děti
Nejoblíbenější období dětí – hlavní, letní prázdniny – skončilo. Naše zařízení v jeho průběhu zrekreovalo prostřednictvím šesti aktivit (5x týdenní
příměstský tábor, 1x pobytový tábor)
celkem 178 dětí ze Slavičína i okolních obcí.
V současné době dokončujeme přípravu Nabídkového listu zájmových
kroužků pro školní rok 2016/2017.
O naší činnosti, nabídce zájmových
kroužků na nový školní rok 2016/2017
se můžete dočíst na našich webových stránkách – www.ddmslavicin.cz.
Informace tam najdete od 9. září 2016.
Taktéž děti dostanou informace s nabídkou ve školách a k dispozici budou
i v DDM.
Považujeme za podstatné připomenout slavičínské veřejnosti způsob plateb za zájmové kroužky ve školním roce
2016/2017; budou, stejně jako v minulých letech, pro rodiny s více dětmi lukrativnějším způsobem nastaveny, a to
konkrétně takto:
a)1. dítě z rodiny uhradí celou výši
nákladů, tj. 100 % těchto na zájmový
kroužek na jeden školní rok, a to jak
v prvním, tak i v případně dalších zájmových kroužcích, které si zvolí, vybere;

Výběrové řízení na pronájem bytu 2 + 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 5 v 3. nadzemním podlaží domu
čp. 347 na ulici Nad Ovčírnou v katastrálním území Slavičín
 byt sestává ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC
 celková podlahová plocha bytu je 45,30 m2
 výše měsíčního nájemného činí 2 295 Kč nájemné za vybavení bytu (cca 206 Kč)
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné vždy od 1. července
každého roku maximálně o 20 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby spojených 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.
Nabídky budou přijímány do 20. září 2016 osobně nebo poštou na adrese:
BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Svoz tříděného odpadu:
 papír (modré pytle) a nápojové kartony (oranžové pytle) 16. 9.
 plasty (žluté pytle) 21. 9.
 bioodpad (hnědé pytle 10 Kč/kus) 5. 9., 19. 9.

b) 2. a další dítě z rodiny uhradí 80 %
nákladů na zájmový kroužek na jeden
školní rok.
Za pomoc v souvislosti s aktivitami, které naše zařízení připravilo pro
děti na období hlavních, letních prázdnin, bychom chtěli poděkovat Monice
Frolové, Barboře Durďákové, Petře
Hyžíkové, Matěji Pavelkovi, Tereze
Pavelkové, Dominice Štefaníkové,
Elišce Jančaříkové, Zuzce Kolářové, Barboře Krhovské a Luboši Gregušiakovi.
Zahájení činnosti zařízení bude dne
3. října 2016.
A jaké aktivity nás čekají v září?
 13. 9. 2016 V září světlušky září
– celorepubliková humanitární akce
 30. 9. – 1. 10. 2016 XIII. ročník
Pohádkiády – akce, kterou již tradičně připravujeme ve spolupráci s městskou knihovnou
My v DDM se již moc těšíme se
na své klienty, především děti na našich pravidelných a nepravidelných
aktivitách ve školním roce 2016/2017
a dětem přejeme radostný začátek
školního roku.
Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

R-Ego, z. s., informuje…
Nejoblíbenější částí školního roku jsou letní prázdniny. Prázdniny skončily,
školy ožily. Určitě mnozí prázdniny prožili naplno podle svých představ a plánů.
V našem zařízení mimo jednoho zavíracího týdne měli možnost návštěvníci využít
klub nízkoprahového zařízení v průběhu celých prázdnin. Součástí těchto prázdnin byly i dva turnusy příměstského tábora uprostřed července a začátkem srpna. Stihli jsme toho poměrně dost. Celodenní výšlap do Luhačovic, do Uherského
Brodu, nadšení sklidilo koupání, ukázka výcviku psů, celotáborová hra, minigolf,
bowling, to vše přispělo k dobré zábavě a název tábora Kamarád tak splnil svůj
smysl. I Pivečkův lesopark byl ideálním zázemím pro řadu naplánovaných aktivit.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat pracovnicím Městské knihovny Slavičín, zaměstnancům restaurace Racek Luhačovice, příslušníkům obvodního oddělení Policie ČR ve Slavičíně za vstřícnost a spolupráci při zajímavých programech.
Měsícem září nám začíná další systematický běh programů specifické primární
prevence rizikového chování na školských zařízeních v našem regionu. Základním
principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení
a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání
zátěžových situací osobnosti. V našem případě máme „Certifikát“ vydaný Národním ústavem pro vzdělávání v Praze na programy v oblasti záškoláctví, šikany, kyberšikany, rizikových sportů, rizikového chování v dopravě, rasismu a xenofobie,
adiktologie, spektra poruch příjmu potravy, základních vzorců bezpečného chování, prekriminálního a kriminálního chování. Programy budou probíhat na 16 školských zařízeních v regionu, je jich v nabídce něco přes 30, mají svůj obsah, stanovenou cílovou skupinu a jsou zaměřeny nejen na výše uvedené rizikové projevy
chování dětí a dospívající mladé generace, ale také na práci se vztahy a stmelení třídních kolektivů. Každou školu, potažmo třídní kolektiv navštívíme 2x ročně.
V odpoledních hodinách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM)
budeme pokračovat ve standardní činnosti této sociální služby. Přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvník má svobodu a to jak při pohybu v prostorách klubu, tak v chování i ve volbě nabízených činností (výchovné, vzdělávací, aktivizační, sociálně terapeutické, pomoc při uplatňování práv, osobních záležitostech, zprostředková-

ní kontaktu se společenským prostředím…). Zahájena bude již v pořadí sedmá
celoroční hra, která bude pojata již tradičně formou soutěže. Cílovou skupinou
jsou děti a dospívající ve věku 7–15 let.
Do konce roku proběhnou další vzdělávací aktivity pro pěstounské rodiny, vánoční bazárek a řada dalších, o kterých budeme aktuálně průběžně informovat
i na našich webových stránkách.
Tradicí se také stalo, že se v posledním zářijovém týdnu otevírají veřejnosti
nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice. Letošní rok nebude výjimkou. Náš nízkoprahový klub se tak stane součástí Týdne nízkoprahových klubů.
Akce má především snížit prahy mezi kluby a veřejností a přiblížit tak svoje aktivity. Pořádají se akce, kde nízkoprahové kluby působí. Letos se informační kampaň Týden nízkoprahových klubů s pořadovým číslem 10 uskuteční v týdnu od
19. září do 25. září 2016.
Naše aktivity v tomto týdnu:
Po 19. 9. 8.00–18.00 Den otevřených dveří (prohlídka klubu, fotodokumentace
z akcí, informace o činnosti, naše plány…) – srdečně zveme i veřejnost!
St 21. 9. 12.00–16.00 Odpoledne deskových her
Čt 22. 9. 12.00–16.00 Tvoření pro radost
Pá 23. 9. začátek v 17.00 Noc utajených myšlenek v nízkoprahu
Na závěr bychom chtěli vyjádřit velké poděkování za dlouhodobou podporu
našeho zařízení městu Slavičín a také za nově vybudovaný chodník a vstup do našeho zařízení, který byl zrealizován v průběhu měsíce července.
Dále bychom chtěli touto cestou poděkovat za podporu panu Robertu Remešovi
z fy CykloRemeš a paní Mgr. Marii Zemčíkové, vedoucí Lékárny Dahlia ve Slavičíně.
Těší nás, že v dnešní hektické době, ve které lidský faktor většinou nehraje
podstatnou roli, se najdou výjimeční lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhým, čehož si velmi vážíme.
R-Ego, z. s., dlouhodobě podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj a město Slavičín.
Přejeme všem čtenářům pěkné dny a školákům úspěšný start do nového školního roku.
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení
Kontakt: R-Ego, z. s., nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, tel.: 577 341 446,
mob.: 732 713 014, e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz, web: www.r-ego.cz

Základní škola Slavičín-Vlára
PRÁZDNINY KONČÍ, ZAČÍNÁ NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Také se vám zdá, že čas v době léta
a prázdnin utíká rychleji než obvykle? Ty
dva měsíce skutečně přeletěly kosmickou rychlostí a je tu opět září a škola.
Nový školní rok zahájí žáci a pedagogové ZŠ Slavičín-Vlára z důvodu dokončení rekonstrukce školní kuchyně o něco později, a to v pondělí 5. září 2016.
Všichni žáci, rodiče prvňáčků a učitelé se sejdou v jednotlivých třídách
v 7.45 hodin na programu prvního
školního dne. Ten potrvá do 9.15 hodin, v prvních třídách do 9.00 hodin.
Žáci si s sebou vezmou přezůvky a prvňáčci navíc také aktovku. V tento den
už mohou děti navštívit školní družinu a klub v pravidelném čase od 6.00
do 16.00 hodin. Obědy ve školní jídelně se budou vydávat od 9.30 hodin.
Během dopoledne mohou rodiče prvňáčků přihlásit své děti do školní družiny (v místnosti ŠD v přízemí budovy
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prvního stupně) a také ke stravování
(u vedoucí školní jídelny paní Hrabinové v hlavní budově školy).
Přeji všem žákům, zvláště těm, kteří
usednou do školních lavic poprvé, jejich
rodičům i pedagogům úspěšný a příjemný školní rok 2016/2017.
Mgr. Jana Pinďáková
NEŽ SE OTEVŘOU DVEŘE ŠKOLY
Ani o prázdninách nebylo ve škole
prázdno a ticho, právě naopak. Budovalo se už při samotném vstupu do školní budovy, kde byla provedena celková oprava hlavního schodiště. Novým
nátěrem se opatřily poškozené okenní
rámy, ve dvou učebnách došlo k výměně staré podlahoviny za novou, stejně
jako v místnosti školního klubu. Právě
prostředí klubu prošlo značnou změnou díky drobným stavebním úpravám
a výraznému barevnému řešení výmalbou. Pokračovala další etapa estetických proměn interiéru školy, tentokrát
druhého patra hlavní budovy s barevným laděním chodeb a prostorem pro

výtvarnou galerii.
Na žáky a pedagogy čeká tedy
po dvou měsících několik překvapení
a změn. Tou největší je bezesporu nová
školní kuchyň. Její rozsáhlá rekonstrukce v objemu bezmála 6 milionů Kč probíhala od června do září. Stavební úpravy vyřešily dlouhodobý havarijní stav.
Po jejich provedení splňuje kuchyň požadavky hygieny a vytváří důstojné pracovní podmínky a prostředí pro její zaměstnance. V rámci rekonstrukce byly
provedeny dispoziční úpravy ve varně,
v zázemí kuchyně i v prostorách pro za-

rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Slavičín-Vlára

městnance. Stavební práce představovaly provedení nových vnitřních rozvodů kanalizace a vody, elektroinstalace,
keramických obkladů stěn a protiskluzové dlažby. Zhotovitelem stavby byla
společnost Instop, spol. s r. o., Slavičín.
Děkuji zřizovateli školy, městu Slavičín, za realizaci rekonstrukce. Taktéž
děkuji všem strávníkům, žákům a jejich rodičům za pochopení v souvislosti s dočasným uzavřením školní kuchyně. Její provoz bude zahájen v pondělí
5. září 2016. Nabízíme fotografie z průběhu přestavby, nový vzhled školní kuchyně uveřejníme v následujícím vydání Slavičínského zpravodaje.
Mgr. Jana Pinďáková

rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Slavičín-Vlára

Gymnázium
y
J. Pivečkyy a SOŠ Slavičín

Josef Tomeček ze septimy po vítězství v celostátním kole chemické olympiády
o dvě kategorie vyšší než odpovídá jeho věku na gymnáziu, se zúčastnil mezinárodního kola v Tbilisi. Získal stříbrnou medaili za 62. místo z 266 účastníků z celého
světa. Tento jeho osobní mimořádný úspěch je nejvýznamnějším úspěchem také
gymnázia za 25letou historii. Od září bude Josef Tomeček pravidelně absolvovat
stáže na naší partnerské Technologické fakultě ve Zlíně.
OD 1. ZÁŘÍ…
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili 1. září 2016 na útvarech gymnázium i SOŠ.
Jsou naplněny třídy čtyřletého i osmiletého gymnázia, jedna třída učebních oborů obráběč kovů a elektrikář,
jedna třída v oboru mechatronik a informační technologie, jedna třída podnikání v nástavbě. Volná místa jsou ještě
v oboru podnikání v nástavbě a v učebních oborech.
Předložili jsme projekt přeshranič-

ní spolupráce se SOŠ Dubnica nad Váhom s náklady celkem 6,5 mil. Kč na posílení spolupráce firem, základních škol
a naší školy.
Předkládáme investiční záměry
na komplexní rekonstrukci elektrorozvodů, vodovodních rozvodů a topení
na gymnáziu za 10 mil. Kč a půdní vestavbu na gymnáziu za 20 mil. Kč.
Připravujeme investiční akci na vybudování sportovního hřiště na pozemku SOŠ.
Pokračujeme s Technologickou fa-

kultou a Fakultou informatiky na UTB
Zlín ve spolupráci především v novém oboru informační technologie
na naší škole.
Na škole pokračuje od 1. září 2016
školní psycholog a asistent pedagoga.
Na škole pracují dvě výchovné komise k řešení problémových situací žáků,
žákovský parlament jako nástroj komunikace učitelů a žáků, pedagogická rada,
Asociace rodičů a přátel školy.
Zavádíme do předmětu Seminář
z ekonomie metodu CLIL – výuka předmětu v anglickém jazyce.
Společně s městem Slavičín pokračujeme v hledání řešení k zabezpečení lepšího dopravního spojení pro žáky
z okolí Bojkovic.
Studenti a rodiče mají online přístup na intranet školy – výukové dokumenty, provozní dokumenty, třídní kniha, klasifikační dokumentace žáka atd.
PERSEIDY 2016
Již tradiční astronomickou akcí gymnaziálního Astrotýmu je pozorování meteorického roje zvaného Perseidy. Letos
byly pro pozorování vhodné obě noci kolem maxima 12. srpna 2016, s ohledem
na počasí jsme se rozhodli pozorovat
Perseidy ze čtvrtku na pátek 11. – 12.
srpna. Pozorování proběhlo na modelářském letišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších návštěvníků z řad veřejnosti. Ke sledování meteorů velmi dobře postačí spacák s karimatkou a pozorovat roj vleže. Pro zájem-

Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po 8.00 – 14.30 hodin
Út 8.00 – 15.30 hodin
St 8.00 – 18.00 hodin
Čt ZAVŘENO
Pá 8.00 – 13.00 hodin
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, vazby do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači – 20 hodin – 500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 700 Kč


Internet a komunikace přes internet –

12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 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 minimálně 8 účastníků. Hlaste
se na telefonním čísle 571 110 425,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních tech-

nik. Bližší informace vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na září:
pletení z papíru

ZŠ Malé Pole
Letní prázdniny
jsou u konce a rodičům i dětem nezbývá nic jiného, než se
připravit na příchod nového školního roku. Na ZŠ Malé Pole jej zahájíme
v pondělí 5. září 2016 v 8.00 hodin.
Žáci 2. – 5. ročníku se sejdou s třídními
učiteli ve svých učebnách. Na prvňáčky
a jejich rodiče budou paní učitelky če-

ce však byly na modelářském letišti připraveny i dalekohledy pro další objekty.
Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín. Informace o astronomických aktivitách na GJP najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.
Ivo Rohlena
Nabídka prací pro veřejnost útvaru
SOŠ od měsíce září
Strojírenství – výroba strojírenských
výrobků z kovů a jiných technických materiálů, CNC obrábění
Instalatérství – rozvody vody a topení a jejich opravy
Elektrikářství – zhotovení elektro rozvodů a jejich opravy
Automechanici – běžné opravy osobních vozů, malých dodávkových automobilů, příprava na technické prohlídky, přezouvání pneu
Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy při společenských akcích
Je nutné předem domluvit osobně nebo
telefonicky druh a rozsah práce.

slavnostní uvítání.
Během dopoledne mohou rodiče přihlašovat děti do školní družiny
i ke stravování ve školní jídelně. Čipy
na stravování pro žáky 1. tříd mohou
rodiče zakoupit 5. září u vedoucí školní
jídelny. V tento první školní den bude
oběd pro děti připraven od 9.30 hod.
Všem žákům přejeme zdárné vykročení do nového školního roku, mnoho
nových kamarádů, zážitků a zajímavých
poznatků. Rodičům i pedagogům hodně sil, trpělivosti a optimismu.
Mgr. Hana Nepovímová

ZUŠ Slavičín
Začáátek škoolního rokku 20016//2017
prooběhne ve čtvrtek 1. září 2016
od 10.000 do 144.000 hodinn inddividuálně
v učebnnách tříídních učitelůů.
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Mateřské centrum
Léto končí a s ním také příměstské tábory. Jeden se konal v Nevšové a dva
v Rokytnici. Děti na všech táborech byly velmi spokojené a některým se v pátek
nechtělo ani odejít. Každý tábor byl v pátek zakončený překvapením – skákacím
hradem, který si děti velmi užily. Těšíme se na všechny děti na příměstských
táborech opět příští léto.
Simona Goňová, předseda

Rodinné a mateřské centrum Slavičín
opět od 5. září 2016 otevírá hernu
pro rodiče s dětmi s každodenním
programem.

Program MC Slavičín na září 2016
Čt 1. 9. Zavřeno
Pá 2. 9. Zavřeno
Po 5. 9. 10.00 Hudební miniškolička

Třináctý ročník
Memoriálu Jožky Hrnčiříka

Út 6. 9. 10.00 Pohybové hrátky pro

 Po 19. 9. 10.00 Hudební miniš-

2–3leté děti, 13.00 volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro 2–3leté děti
St 7. 9. 10.00 Pohybové hrátky pro
1–2leté děti, 13.00 volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro 1–2leté děti
Čt 8. 9. 10.00 Tvořílek pro 1–2leté
děti, 13.00 volná herna, 15.00 Pohybové hrátky pro 4–6leté děti
Pá 9. 9. 10.00 Tvořílek pro 2–3leté
děti
Po 12. 9. 10.00 Tvořílek pro děti –
Kuchtíkovy hrátky
Út 13. 9. 10.00 Čtenářem od batole, 13.00 volná herna, 15.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro 2–3leté děti
 St 14. 9. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 2–3leté děti, 13.00
volná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 2–3leté děti
 Čt 15. 9. 10.00 Hudební miniškolička pro 1–2leté, 13.00 volná herna,
15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
4–6leté děti
Pá 16. 9. 10.00 Miniškolička pro
1–6leté děti

količka
 Út 20. 9. 10.00 Pohybové hrátky
pro 2–3 leté děti, 13.00 volná herna,
15.00 Pohybové hrátky pro 2–3leté děti
St 21. 9. 10.00 Pohybové hrátky pro
1–2leté děti, 13.00 volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro 1–2leté děti
 Čt 22. 9. 10.00 Tvořílek pro
1–2leté děti, 13.00 volná herna,
15.00 Pohybové hrátky pro 4–6leté děti
 Pá 23. 9. 10.00 Tvořílek pro 2–3
leté děti
 Po 26. 9. 10.00 Tvořílek pro děti –
Kuchtíkovy hrátky,
 Út 27. 9. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 2–3leté děti, 13.00 volná
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj 2–3leté děti
 St 28. 9. Zavřeno – Státní svátek
 Čt 29. 9. 10.00 Hudební miniškolička pro 1–2leté, 13.00 volná herna,
15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
4–6leté děti
 Pá 30. 9. 10.00 Miniškolička pro
1–6leté děti

panu zastupiteli města Mgr. Aleši Ptáčkovi, který celou akci opět sponzorsky
profesionálně ozvučil a moderoval.
Třináctý ročník memoriálu je již
minulostí, v červenci 2017 se budeme

těšit na setkání s vámi na čtrnáctém ročníku této již tradiční akce ve Slavičíně.
Za organizátory memoriálu
Zdeněk Hrnčiřík, Jiří Raška
a Petr Urbánek

Kuželkářský klub Slavičín

V sobotu 16. července 2016 se uskutečnil již třináctý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka, který proběhl v zámeckém
parku ve Slavičíně – tradičně se nesl
v duchu motta: „My, co nezapomínáme, jsme vás pozvali, abyste vzpomněli.“ Sportovního klání se zúčastnilo šest
tříčlenných družstev, která spolu změřila síly jak v nohejbalu, tak v kuželkách.
Pohodu, ve které se nesla celá akce,
neovlivnilo ani deštivé počasí a bylo se
také na co dívat. V nohejbalovém turnaji zvítězilo mužstvo GPS ze Slavičína,
které ve finálovém boji udolalo domácí Klukovnu.cz. Ze třetího místa se nakonec radovali loňští vítězové nohejbalisté z Bylnice, kteří v rozhodujícím
boji o bronz udolali Borce z klubovny.
V kuželkách první místo vybojovali Bor-
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ci z klubovny, na druhém místě skončilo družstvo z Bohuslavic a pohár za třetí místo získali, stejně jako v loňském
roce, Kartáči. Nejstarším hráčem byl vyhlášen Josef Ťulpa z Bohuslavic a speciální cenu pořadatelů za pomoc při organizaci turnaje získala teprve osmiletá Nela Rašková.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Slavičín za finanční podporu a trofeje pro vítěze, oddílu volejbalistů za zapůjčení kurtů, Kuželkářskému klubu Slavičín za pronájem kuželny, krajskému radnímu PaedDr. Petru
Navrátilovi za finanční podporu a věcné ceny pro vítěze a Anně Poláškové,
provozovatelce restaurace Zámek,
za láhve sektu pro nejlepší družstva.
V neposlední řadě patří velký dík

V týdnu 5. – 9. září 2016 se uskuteční třináctý ročník Turnaje tandemů.
Přihlášky zasílejte elektronickou poštou na adresu: slama@bth-slavicin.cz
nebo telefonicky na čísle: 604 715 537
– Pavel Sláma
V pondělí 12. září 2016 bude zahájen 23. ročník amatérské ligy kuželkářů – CAMOLIGA 2016/2017.
Hrací dny jsou pondělí, středa a pátek. Přihlášky zasílejte na e-mail:
chovancik@camo.cz nebo telefonic-

ky na čísle: 602 711 833 – Ing. Milan Chovančík. Těšíme se na tradiční
i nová amatérská kuželkářská družstva!
 Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 dráha/1 hod./150 Kč, vhodné
pro skupiny i jednotlivce, informace na
tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme firmám možnost své
prezentace v prostorách kuželny, informace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček
www.kkslavicin.cz

Přihláška do jubilejního 5. ročníku
Amatérské fotbalové ligy Slavičín
Obhhájí TJ Betonárka Hrádek loňské vítězství, nebo bude právě vaše
mužstvvo novým
m mistrem liggy? Zveme
všechny fotballové amatéryy a nadšence na daalší ročnník AFLS 20166/22017, který se buude hrátt opět dvoukoolově (podzim/jaro), systéém bude stannovven podle
počtu přihlášených mužsteev.
 Zahájení ligy: přelom říjeen/listopad
2016 vee Sportoovní hale Slaaviččín
 Počeet hráčůů v týmu: min.. 5 a max. 20
 Počet hráčůů v poli: 4 + 1
 Kdo
o může hrát: fotbalooví nadšenci a hrááči hrajíccí max. 4. tříduu oficiální

footbalovvé souttěže FA ČR, omeezení se
neetýká hráčů naad 50 let
 Startovné: 4 000 Kč za týým na celý
roo čník l igy (pp eníze budou použity
naa pronáájem haaly, odměny roozhhodčích,
ceeny proo vítězee)
Uzávěěrka: 10. října 20166, Bližší infoormace, pravidla soutěže, přihlášky:
w ww.afls.cz
Konttakt: aflls@seznam.czz,
P. Pinnďák – 603 807 945,, P. Šuráň –
7337 041 151, L. Dvořák – 6005 557 153
Maximállní počeet týmů v lizee: 12
Těěšíme se na juubilejní ročníkk!
Týým AFLS

Dětský sportovní den
a nohejbalový turnaj v Divnicích

Pátek 2. září – pátek 30. září 2016
Fotografie Vladimíra Chrenka
Výstava pořádaná ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. Vernisáž: pátek 2. září, 17.00 hodin. Galerie městské
knihovny, otevřeno v půjčovní době.

Čtvrtek 1. září 2016 15.00 hodin
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Spolu s novým školním rokem se mohou předškoláčci opět zapojit do pravidelného setkávání s knížkou a s knihovnou a také s průvodcem pořadu skřítkem Nezbedníčkem. Pomocí četby, her, soutěžních úkolů a společného výtvarného tvoření se děti seznámí s hrdiny knížky Lízinka nemůže usnout.
Sál v 1. podlaží knihovny.

Úterý 13. září 2016 18.00 hodin
Dne 13. srpna 2016 se v Divnicích
na víceúčelovém hřišti konal již tradiční turnaj trojic v nohejbale. Turnaj jako
každým rokem probíhal v poklidném
duchu. Většina účastníků pocházela
z místních Divnic, avšak měli jsme tady
také další týmy pocházející z okolních
obcí. Dorazili účastníci z Hrádku, Slavičína, Bohuslavic a dokonce i ze vzdálenějších Bojkovic. Tým Hrádeckých, který dorazil jako neohlášené mužstvo, se
později ukázal jako vítěz turnaje. Počasí vypadalo ze začátku akce velice nejisté. Bylo zamračeno a také spadla nějaká ta dešťová kapka. V průběhu turnaje se však počasí ustálilo a dokonce
vysvitlo i sluníčko. Po skončení turnaje
a slavnostním vyhlášení se pod velkým
stanem, za který patří velké poděkování Městském infocentru Slavičín, uskutečnil koncert kapely NIGHTRAIN a zároveň probíhaly volně sportovní aktivi-

ty. Současně s turnajem probíhal také
dětský den s množstvím sportovních
i zábavních aktivit. Například skákací
trampolína nebo střílení ze vzduchové
pistole na terč. Děti byly po celou dobu
dětského dne odměňovány sladkostmi.
Cílem akce bylo řídit se heslem sportem
ku zdraví a hlavně zábava pro všechny,
zejména pro ty nejmenší. Za finanční
podporu akce patří poděkování městu
Slavičín, dále společnostem DFH, s. r. o.,
ABM Hrádek, s. r. o., TVD - Technická výroba, a. s., dále firmám Hlavica nábytek,
Vývařovna Malaník Libor, Avena, s. r. o.,
Outdoor-a-sport.cz, RTOX s. r. o., VALENTA-KOVO, s. r. o., KOVOS, spol. s. r.
o., Potraviny Malychová, Cyklo Remeš,
Nářadí Vítek, s. r. o., AG Staving, s. r. o.
Poděkování patří také všem, kteří se
na organizaci akce podíleli.
Jakub Zvoníček

Září s knihovnou
Městská knihovna Slavičín otevírá
další studijní
j program
p g
v rámci

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Vážení senioři, chcete se i vy vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze pro vás připravila nabídku výuky Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která vám dává
možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě vašeho bydliště.
Vítáme tedy vaše zapojení do již fungující výuky. Do letos otevřeného zimního semestru (říjen – prosinec 2016) se mohou přihlásit noví zájemci o studium a samozřejmě i absolventi uplynulého letního semestru.
Studium je určeno seniorům, nezaměstnaným osobám v kategorii 50+
a invalidním důchodcům bez rozdílu věku.
Základní informace:
 výuka probíhá v Městské knihovně Slavičín formou video přednášek
 studijní poplatek 300 Kč za 1 semestr (cyklus 6 video přednášek)
 průběh semestru: 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny, pondělí 9.00 – 11.00 hodin
Podmínky studia a další podrobnosti o výuce budou novým zájemcům
i absolventům předchozího kurzu sděleny na společném setkání v pondělí
12. září 2016 v 9.00 hodin v městské knihovně (sál v 1. podlaží).
Kontakt pro přihlášení a informace: Městská knihovna Slavičín,
tel.: 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz. Vše o studiu je také zveřejněno na www.knihovna.mesto-slavicin.cz nebo www.e-senior.cz.

Seznamte se s Ruskem. Beseda s ruskou rodinou žijící v ČR.
S Dr. Alenou Potapenko podniknete velkou výpravu po této nedozírné zemi.
Dozvíte se například, kolik zde žije národností, kolik je zde náboženství, zhlédnete zajímavé fotografické střípky z přírody i ze života zdejších obyvatel. Součástí
akce je ochutnávka tradičních jídel s recepty. Sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný

Úterý 20. září 2016 18.00 hodin
Sebeléčba běžných onemocnění bez chemie.
Seminář Kateřiny Zelinkové, DiS.
Setkání s Kateřinou Zelinkovou vám přinese podnětné informace, jak se vypořádat s běžnými zdravotními obtížemi, např. s rýmou, kašlem, bolestmi břicha, hlavy, páteře aj. bez použití farmak. Seznámíte se s bezlékovou metodou
Su – Jok, naučíte se vyhledat a ošetřovat patologické body a využívat léčebnou sílu přírody. Sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný

Pátek 30. září – sobota 1. října 2016 15.30 hodin
POHÁDKIÁDA XIII. aneb jak Sněhurka krásná, milá
nad zlým kouzlem zvítězila!
Městská knihovna a Dům dětí a mládeže ve Slavičíně srdečně zvou na 13. ročník dvoudenního zábavného happeningu určeného dětem od 6 do 10 let.
Program opět přinese pestrou paletu literární i jiné zábavy. Připraveny jsou
humorné pohádkové scénky, soutěžní úkoly, akční pohybové hry, průvod pohádkových postav městem, diskotéka. Před společným nocováním dětí čeká
příjemná relaxace při četbě příběhů na dobrou noc. Za příznivého počasí nebude chybět ani opékání špekáčků nebo večerní dobrodružná výprava po tajemných zákoutích knihovny.
V sobotu dopoledne pak proběhne slavnostní vyhlášení a ocenění vítězných družstev, pěkné ceny obdrží všichni návštěvníci happeningu za účast
v soutěžních kláních.
Sraz je v 15.30 hodin v Městské knihovně Slavičín. Zajištěna bude večeře a snídaně spolu s pitným režimem po celou dobu akce. Účastnický poplatek činí 30 Kč. Je potřebné přihlásit se předem osobně nebo telefonicky v DDM
(tel. 577 341 921) nebo v knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení obdržíte
přesné instrukce a přihlášku na akci.
Kluci a děvčata, přijďte se co nejdříve zapsat do seznamu „pohádkiádníků“, spousta zábavných i napínavých okamžiků vás o tomto pohádkovém víkendu nemine!

Otevírací doba městské knihovny
Vážení čtenáři a návštěvníci,
od září je vám knihovna plně k dispozici v obvyklé půjčovní době:
Pondělí: 7.30 – 12.00
12.30 – 15.00
Úterý:
12.30 – 17.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00
12.30 – 18.00
Pátek:
12.30 – 16.00
Veřejný internet je v provozu v uvedených půjčovních hodinách.
Kontaktní údaje: tel.: 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz
Těšíme se na setkání s vámi v novém školním roce!
Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí Městské knihovny Slavičín
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VZPOMÍNÁME

Dne 2. září 2016 si připomeneme 5. smutné
výročí úmrtí pana Mojmíra BAČI ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 16. září 2016 vzpomeneme
p
5. výročí úmrtí pana Karla ZEMÁNKA
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Zdeňka,
dcera a synové s rodinami.

Dne 21. září 2016 by se dožil 80 let manžel,
tatínek, dědeček a ppradědeček,
pan František OCELÍK ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

Dne 9. září 2016 si připomeneme 2. smutné
výročí chvíle, kdyy nás navždyy opustil
pan Antonín HYŽÍK.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 22. září 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí
paní Marie SCHICHOVÉ
ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a syn s rodinou.

Den 5. září 2016 byy se dožil 80 let pan
Josef ŘEHÁK ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami. Vzpomeňte s námi.

Dne 8. září 2016 by se dožil 85 let
pan Vladimír GOLDBACH z Nevšové.
Dne 29. srpna 2016 uplynulo 11 let
od jeho úmrtí.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Marie, syn Vladimír
a dcery Marie a Dana s rodinami.

Dne 12. září 2016 vzpomeneme smutné
30. výročí chvíle, kdyy nás navždy opustila
paní Věra ŠTULÍŘOVÁ ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou
vzpomíná syn Radek s rodinou.

Dne 13. září 2016 uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás navždyy opustil
p
náš
syn Ing. Michal ŠOPÍK.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče a sestra Petra s rodinou.
Dne 30. září 2016 uplynou 2 roky od chvíle,
kdy usnul navždy náš tatínek,
manžel, dědeček a pradědeček,
pan Jan ZOUHAR ze Slavičína.
Stále na něj s láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery Hana a Monika s rodinami
i ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kdo si ho
připomenou s námi.

Dne 1. září 2016 uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás opustila naše drahá milující
j maminka,
paní Ludmila RYZOVÁ.
S láskou na ni vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Dne 10. září 2016 vzpomeneme
p
2. smutné
výročí úmrtí pana Josefa ŠÁLY z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
bratr a děti s rodinami.

Dne 1. září 2016 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana
Jaroslava EKARTA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 20. září 2016 by se dožil
100 let tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Richard MĚHÝŽ ze Slavičína.
Dne 6. října 2016 uplyne 44 let
od jeho úmrtí.
Vzpomínají synové
Richard a Lubomír s rodinami.

Dne 8. září 2016 by se dožil
90 let náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František ŠTÁVA ze Slavičína.
Dne 25. října 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí chvíle,
kdy nás navždy opustil.
Dne 17. srpna 2016 by se dožila 87 let naše
maminka, babička a pprababička,
paní Marie ŠŤÁVOVÁ ze Slavičína.
Dne 8. března 2016 uplynulo
5 let od jejího úmrtí.
Nikdy nezapomenou a s láskou vzpomínají
syn Zdeněk a dcera Marie s rodinami.

Dne 19. září 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí
ý
úmrtí
paní Marie ŠMOTKOVÉ z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera
a synové s rodinami.
Dne 18. srpna
p 2016 uplynulo 20 let od úmrtí
pana Otto ŽITNÍKA, který se od 70. let minulého století zabýval leteckou bitvou nad Bílými Karpaty v roce 1944. Syn Michael Žitník
Rodina Bonkova, Neumanova a Kroupova
děkuje všem, kteří doprovodili
p
na poslední
p
cestě paní Jiřinu TRČÁLKOVOU.
Děkujeme za kondolence a květinové dary.

Společenská kronika
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NAROZENÍ – ČERVENEC
Jaroslav Zemánek a Jessica Brázdová – dcera Emílie
Jaroslav a Markéta Málkovi – syn Adam
Lukáš Kudela a Martina Machovská – dcera Ema

Libor Krahula a Lucie Gavendová
Ondřej Fibich a Zuzana Bočková
Lukáš Štefaník a Ivana Urbaníková

11 7.
11.
7 2016
14. 7. 2016
25. 7. 2016
26. 7. 2016

Marie Kovaříková
Kovaříková, 85 let, Petrůvka
Marie Stančíková, 79 let, Hrádek
Marie Klimešová, 70 let, Luhačovice
Jiřina Trčálková, 87 let, Slavičín

SŇATKY – ČERVENEC
Alois Machovský a Magdaléna Augustýnová
Robert Antes a Helena Trčková

ÚMRTÍ
7. 7. 2016 Vladimír Machů, 79 let, Slavičín
8. 7. 2016 Eliška Maňasová, 89 let, Lipová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte
a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín
k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zveme vás na

SVĚCENÍ
BOŽÍCH MUK
v neděli 25. září 2016
v 15.00 hodin
se bude konat
mše svatá v kostele
v Nevšové,
slouží Mons. Marian Dej.
Po mši svaté půjde
průvod k Božím mukám.

Podzimní bazárek
18. – 19. října 2016, Sokolovna Slavičín
Členky místní organizace Českého svazu žen Slavičín pořádají tradiční Bazárek
dětských věcí. Do prodeje budou přijímány pouze věci nepoškozené, čisté, sezonní
(tj. věci na podzim – zima, letní věci budou
vráceny) v počtu 25 ks na osobu. Seznamy
a pořadová čísla k zapsání věcí budou k vyzvednutí od 1. října 2016 v Městském infocentru Slavičín.
Předprodej vstupenek

Se Sobotou
za Šimkem
po 40. letech
27. října 2016 od 19.00 hodin
Kulturní dům Družba, Brumov-Bylnice
Cena vstupenek: 270 Kč.
Předprodej probíhá
i v Městském infocentru Slavičín.
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Tarif S1

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,33 Kč, SMS: 1,20 Kč

Tarif S5

NEOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 0,5 Gb

Tarif S3

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
1,00 Kč, 200 volných minut, SMS: 1,20 Kč

Tarif S6

NEOM EZ
EN Ý
WDULI

/ .Ê měsíčně

Volání do vlastní sítě: neomezeně, Ostatní volání:
neomezeně, SMS: neomezeně, Data: 1,5 Gb

Informace a servis:

571 113 814

Email:

Váš internet provider

PRELO#VODYQHWF]

ZZZVODYQHWF]

Firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín hledá zaměstnance na pozici
VÝROBNÍ DĚLNÍK – ŘEZÁNÍ A KOMPLETACE PVC PROFILŮ
Náplň práce:
 řezání a kompletace PVC profilů
 údržba strojů a zařízení
 skladování a balení hotových výrobků
skladová evidence
Předpoklady uchazeče:
 SOU/SŠ, ochotu učit se novým věcem,
flexibilita
technická zdatnost
spolehlivost, svědomitost, pečlivost
řidičský průkaz skupiny B (výhodou,

Kancelářské potřeby Vaclovi
K Nábřeží 851, Slavičín
Nabízí:
pastelky, obaly, sešity a vše
potřebné pro malé i velké
školáky
 batohy a aktovky levněji než
na internetu značky TOPGAL,
EMIPO, WALKER, HERLITZ
apod.
Nová služba zákazníkům –
obalení učebnic
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Baby club Plaváček srdečně zve děti,
jjejich
j rodinyy a blízké na

PODZIMNÍ
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 babymasáž vedená instruktorkou.
Plaveme v soboty v 9.00 – 12.00 hodin ve vodě teplé 30 °C.

nikoli podmínkou)
 práce s PC (výhodou, nikoli podmínkou)
Nabízíme:
zázemí stabilní české společnosti
 nástup možný ihned
 příspěvek na stravování
možnost kariérního růstu
V případě vašeho zájmu o tuto pozici
zasílejte životopis na adresu
racak@hopa.cz.

Vítáme oba rodiče!
Začínáme 1. října 2016!
Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo e-mail
brumov@plavacek-deti.cz.

PLACENÁ INZERCE

Možnost individuálních cen! Nabídka platí pro nové nebo stávající zákazníky SlavNET. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Přesné znění tarifů naleznete na www.slavnet.cz.

Zlínský kraj si zaslouží více energie
a dynamiky, říká Kruliš

PLACENÁ INZERCE

Ve Zlíně žije čtrnáctým rokem, a zatímco ostatní mladí lidé z něj většinou utíkají, on
právě naopak, utíká z Prahy do našeho kraje. „Zlínský kraj je mým domovem a patří mu celé
moje srdce. Lidé mě tu přijali za svého a dnes si málokdo uvědomí, že tu nejsem odjakživa.
Velmi citlivě vnímám, že jsou tu pozitivnější a přátelštější lidé, než ve zbytku republiky.
Proto tu chci prožít celý život“, říká čtyřiatřicetiletý Vladimír Kruliš, který v krajských
volbách (7. – 8. října 2016) kandiduje jako jednička na kandidátce Strany Práv Občanů.
Nemáte úplně nezajímavý život, co vás vlastně přivedlo do Zlína?
Přišel jsem sem na Univerzitu Tomáše Bati studovat marketingovou komunikaci
a teď si ještě na Fakultě managementu a ekonomiky dokončuji doktorát. Ihned po škole
jsem začal podnikat v reklamě, pracoval jsem na Filmových ateliérech ve Zlíně, což byly
moje nejlepší „univerzity“.
V roce 2009 mě František Čuba, osobnost, která v životě dokázala neuvěřitelné věci, seznámil s Milošem Zemanem. Byl jsem jedním ze zakládajících členů
Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji. Později jsem objel celou republiku s týmem nadšených kamarádů, když jsme sbírali podpisy pod petici za přímou volbu
prezidenta – díky více než 100 000 podpisům a tlaku na zákonodárce dnes můžeme všichni volit prezidenta přímo a není to jen na poslancích a senátorech. Tehdy
jsem poznal, že i běžný člověk může věci měnit, když v ně věří, bojuje za ně a hlavně je ochotný pro to něco obětovat.
Stále pracujete pro Miloše Zemana, máte na starosti organizaci jeho cest po republice. Jak jej občané vnímají?
Musím říci, že mám srovnání z celé České republiky, ale ve Zlínském kraji je to víc emotivní, vroucné, lidi vnímají Miloše Zemana jako svého. Občané tu jsou
totiž velmi přímí, řeknou, co si myslí. Stejně tak to dělá i Miloš Zeman. Někdy je to tvrdé a nepopulární, ale realita mu dosud dala vždy za pravdu. Je mým vzorem
v tom, s jakým nasazením pracuje pro lidi.
Proč jste se rozhodl kandidovat? Mladých lidí v politice moc nenajdeme.
Myslím, že Zlínskému kraji chybí mladí lidé, kteří nejsou zatížení vazbami z minulosti, nikomu nic nedluží a mají energii i chuť věci dělat dynamicky. Kandidátka
Strany Práv Občanů je dle mého výborně vyvážený tým osobností, které pro Zlínský kraj mnoho vykonaly a mají chuť dále pracovat. Velmi si všech svých kolegů
vážím a vážím si také důvěry, kterou mi vyjádřili zařazením na čelo kandidátky.
Chtěl bych teď Zlínskému kraji vrátit vše, co mi dal – prací na zastavení odlivu mladých lidí, zvýšením atraktivity kraje, ochráněním jeho obyvatel, kultury
a zvyků, ale i lepší dopravní dostupností. Lidem v odlehlejších částech kraje chybí slušná práce a přitom jsou ochotní a zvyklí velmi tvrdě pracovat. Řídím se
heslem “méně mluvit, více dělat” – řeči totiž nic nezmění. Je na občanech, zda to vidí stejně a svým hlasem mi dají možnost dokázat, že se tvrdé práce nebojím
a chci to dokázat konkrétními výsledky.
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PLACENÁ INZERCE

Firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín hledá zaměstnance na pozici
SKLADNÍK
Náplň práce:
 příjem zboží
 manipulace se zbožím
 skladování a balení hotových výrobků
 expedice zboží
Předpoklady uchazeče:
 technická a fyzická zdatnost
 samostatnost
 řidičský průkaz skupiny B (výhodou,
nikoli podmínkou)
 průkaz na VZV (výhodou, nikoli

podmínkou)
pracovitost, svědomitost a pečlivost
Nabízíme:
zázemí stabilní české společnosti
nástup možný ihned
příspěvek na stravování
možnost kariérního růstu
V případě vašeho zájmu o tuto pozici
zasílejte životopis na adresu
indra@hopa.cz.

PGI MORAVA, s. r. o.
Do naší provozovny kovovýroby v areálu TVD v Rokytnici
přijmeme zaměstnance v těchto profesích:
CNC frézař – obsluha a programování
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství (znalost řídicího systému Heidenhein výhodou)
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota učit
se novým věcem
Soustružník
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota učit
se novým věcem

PLACENÁ INZERCE

Nabízíme:
Zajímavou práci s nejmodernějšími technologiemi
Možnost seberealizace a profesního rozvoje, zvyšování profesní kvalifikace v rámci firemního i externího vzdělávání
Příležitost tvořit a podílet se na zajímavých projektech
Zajímavé finanční ohodnocení, další zaměstnanecké benefity (dotované
stravování, sociální fond, rekreace, jazykové kurzy, bezúročné půjčky, příspěvky na penzijní připojištění apod.)
Kontaktní osoba: František Borovička, tel.: 577 051 525, mob.: 725 642 002,
e-mail: frantisek.borovicka@pgimorava.cz

Nově otevřená prodejna
obchodní dům Slavičín
1. září – 10. září SLEVA 10 %
na CELÝ SORTIMENT
a navíc dárek ke každému nákupu
Chystáme pro vás:
 věrnostní karty Bambule
 letákové akce
slevy, výprodeje – hračky od světově
známých výrobců, hračky z TV reklam
 půjčovna skákacích hradů

KURZY ANGLIČTINY
Mgr. Markéta Bačová
Kurzy angličtiny na DDM ve Slavičíně
Začátek kurzů v září nebo říjnu 2016
Rozsah kurzu je 60 vyučovacích hodin
Od loňska budou pokračovat kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé,
při dostatečném počtu zájemců budou otevřeny kurzy i pro jiné úrovně
Kontakt: tel. 606 627 263, e-mail:
marketa.bacova@centrum.cz

Pronájem hezkého, světlého
bytu 2 + 1, 65 m2,
sídl. Družba, Brumov. Komplet
zařízený vč. pračky. Po část. rekonstrukci (plast. okna, kuchyň, vstupní
dveře), bytový dům zateplen,
nová fasáda, lodžie.
Volný ihned. Tel.: 725 994 124.

Kurzy anglického
jazyka
Proč nezkusit jazykový kurz
se zkušeným lektorem? Proč
nepokračovat v rozšiřování dosud
nabytých jazykových znalostí i dál?
Jazykové kurzy ve Valašských
Kloboukách, Horní Lidči, Slavičíně.
Kurzy od září. Více informací:
www.effort.cz nebo na čísle
732 536 880 (Oto Hermann).

Mgr. Marie Ťulpová nabízí ve školním roce 2016/2017 ve Slavičíně

kurzy německého
jazyka

 pro začátečníky a mírně po-

kročilé
pro pokročilé
německá konverzace
firemní kurzy
příprava na maturitní zkoušky,
státní jazykové zkoušky
Přihlášky a bližší informace na tel.:
605 706 344.

NABÍDKA
ABÍDK
Í
PRÁCE
firma DATO-FOREST, s. r. o., přijme do pracovního poměru zaměstnance:
na pozici pilaře - obsluha kmenové pásové pily. Hrubá měsíční
mzda od 15 000 do 22 000 Kč + prémie a příplatky
na pozici pomocného dělníka
Více info: dato.forest@tiscali.cz,
tel. 602 525 493 nebo osobně
na adrese DATO-FOREST, s. r. o.,
Luhačovická 618, Bojkovice

Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání
ateliérové foto dětí, rodinnné
svatebbní footo – viideo
foto školnícch srazzů na počkkání
převod VHSS na DV
VD-CD
prodeej fotooalb
fotoviideo
mnoho dalšších sluužeb
Pondělí – páteek: 9.000 – 17.000 hodin
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 6003 8899 809
Facebookk: Höddl Phootography
Video Maaker
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Proddám byt 3+1 v OV

Prodáám byt 2+1

na sídlišti Vlára – cena dohoodou

na ulici Dlouhá

Uvolněění bytu ledden/únor 2017
Tel.: 604 278 120

Cenna dohodou.
Tel.: 604 273 087

PLACENÁ INZERCE

Prosperující společnost se středoevropskou působností
v oblasti interiérů, exteriérů a koupelen sídlící ve Slavičíně
hledá do svého výrobního provozu nového kolegu na pozici
Odborný referent / odborná referentka výrobní administrativy
Náplň práce:
administrativní činnosti související s výrobním provozem
plánování výroby, evidence výrobních zakázek, určování materiálových
náhrad
správa kusovníků
optimalizace využití výrobních a personálních kapacit
úzká kooperace se skladovým provozem a obchodním oddělením
reportingové a analytické činnosti (pravidelné i ad-hoc)
spolupráce na optimalizacích procesů napříč organizací
Předpoklady uchazeče:
min. SŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru
dobrá úroveň znalostí práce na PC (MS Office)
vnímání věcí v souvislostech, analytický a proaktivní přístup, výsledková
orientace
praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti velkou výhodou (ideálně
vč. používání některého ERP systému)
znalost anglického jazyka výhodou
Nabízíme:
 pestrou práci s vysokou možností seberealizace
 zázemí stabilní české společnosti
 vřelý přístup, rodinné prostředí, mladý pracovní kolektiv
 motivující finanční ohodnocení
potenciál odborného a kariérního růstu
V případě vašeho zájmu o tuto pozici zasílejte životopis spolu s motivačním dopisem v českém a anglickém jazyce na adresu bonko@hopa.cz do 20. září 2016.

Městské infocentrum Slavičín pořádá
zájezd na Hanou
Javoříčské jeskyně, Loštice, Olomouc
Termín: sobota 1. října 2016
Program:
6.00 – odjezd od radnice
9.00 – prohlídka krápníkových jeskyní
v Javoříčku
11.00 - návštěva Muzea Olomouckých
tvarůžků
14.00 – prohlídka katedrály sv. Václava
s průvodcem
15.30 – návštěva olomouckého Arcibiskupského paláce
16.30 – individuální prohlídka města
18.00 – odjezd z Olomouce

Charita sv. Vojtěcha Slavičín oznamuje, že
dne 10. září 2016 v 14.00 hodin v areálu Sokolovny ve Slavičíně
uspořádá zábavné odpoledne s názvem

Zahradní slavnost
Pro děti bude připraven bohatý program v podobě tvořivých
a vědomostních her a soutěží, malování na obličej, skákací hrad ad.

Cena: 200 Kč (zahrnuje dopravu autokarem, průvodce v katedrále sv. Václava)
Vstupy: Javoříčské jeskyně – dospělí
110 Kč, důchodci 80 Kč,
Muzeum tvarůžků – dospělí 50 Kč
důchodci 30 Kč,
Arcibiskupský palác – dospělí 100 Kč,
důchodci 50 Kč
Zájemci se mohou hlásit: Městské infocentrum Slavičín (p. Marie Studeníková),
tel.: 737 751 874, 577 342 251,
kultura1@mesto-slavicin.cz,
mstudenikova@seznam.cz

Mezinárodní turnaj ve stolním tenise mužů
Sportovní kluby Slavičín, oddíl stolního tenisu, pořádají ve Slavičíně
dne 10. září 2016 45. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenise mužů.
Bližší informace o způsobech přihlášení a průběhu turnaje naleznete na
www.mesto-slavicin.cz.
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MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že
ve dnech 22. a 23. září (čtvrtek, pátek) a 26. září (pondělí) neordinuje.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Pozvánky, kalendáře
4. 9. Sokolovna

25. 9. zámecký paark

Den zdraví
10. 9. Sportovní hala
Mezinárodní turnaj ve stolním tenise
10. 9. Sokolovna
Zahradní slavnost (Charita svv. Vojtěcha)
16. – 18. 9. Sokoloovna, Orlovvna
Neleň!

Dožínky
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Zájezd na Hanou
u
Drakiáda
Podzimní bazáre
ek
Představení Kšandaa

Bitva u Hradce Králové –
souvislosti se Slavičínem
Bitva u Hradce Králové (bitva u Sadové, bitva na Chlumu) se odehrála 3. července
1866. V minulých dnech jsme vzpomněli 150. výročí této krvavé bitvy. Šlo o rozhodující
střetnutí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v prusko-rakouské válce.
Počtem vojáků (436 000) obou armád se jednalo o největší střetnutí na území Čech
a Moravy. Někteří historici tuto bitvu nazývají bleskovou, vzhledem k délce jejího trvání.
Útok Prusů na rakouské pozice započal kolem 7.30 hodin. Dopoledne byla bitva
vyrovnaná, ale později vlivem špatné taktiky rakouské armády a díky lepšímu zbraňovému
vybavení pruské pěchoty získali Prusové velkou převahu. Po třetí hodině odpoledne
byly rakouské jednotky poraženy a daly se na zoufalý ústup. Ztráty na rakouské straně
byly hrozné. Zhruba 5 900 mrtvých, 8 000 zraněných, 8 000 pohřešovaných a 22 000
zajatých vojáků. Pruské ztráty byly mnohem menší – asi 2 000 mrtvých, 7 000 zraněných
a 300 pohřešovaných vojáků.
Rakouská armáda ustupovala směrem na východ k Olomouci. Při ústupu docházelo
k šarvátkám. Snad největším střetem byla bitva u Tovačova a Dubu nad Moravou.
Na obou stranách zahynulo téměř 1 000 vojáků. Další byli pohřešovaní nebo zajatí.
Takzvaný pražský mír byl uzavřen 23. srpna 1866.
Po bitvě museli obyvatelé území, kterým procházela vojska obou armád, snášet
těžké oběti. Mnoho mužů z Čech a Moravy položilo životy v této bitvě, nebo byli těžce
zraněni. Dalším důsledkem byly náklady na vydržování (obživu) obou armád. Ještě
dodnes se zachovala některá přísloví, například „jí jako prajs“. Navíc, ať to byla rakouská
nebo i pruská vojska, nesla s sebou velký problém a tím byla cholera.
V době mezi 16. a 20. červencem 1866 postupovala rakouská vojska také
Slavičínskem, a to proto, aby stihla chránit své hlavní město Vídeň.
V tuto chvíli velmi rád předám slovo panu Viktoru Švihálkovi, který v Měsíčním
kulturním zpravodaji v červenci 1966 (stoleté výročí bitvy) zejména z ústního podání
v té době žijících občanů uvádí v doslovném znění toto:
Bude jistě zajímavé konstatování, jaká byla situace před sto lety ve Slavičíně a jeho
okolí. Podle ústního podání šlo přes Slavičín od Petrůvky tolik vojska, že z kopce v Drahanci
střílelo dělostřelectvo do vlastních, kteří již byli na návrší nad nynějším hrádeckým nádražím.
V Hrádku U Melicharů brali vojáci všechen chléb, právě vytahovaný z pece. V Nevšové utíkali
chlapci do lesů z obav před narukováním. V dochované účetní knize Slavičína se dočítáme
o zuboženém stavu obecního hospodářství. Pokladna byla prázdná, a tak občan Jan Malík
půjčil 100 zlatých k vypravení formanů na přípřež. Starosta Hromádka půjčil 18 zlatých
a správce dvora dal 11,5 míry ovsa za 30 zlatých. Oves dával i pivovarský sládek Muller.
Rekrutské výdaje činily 30 zlatých.
Vojska hnala spolu sebou hodně dobytka, který se při zastavení volně pásl. A tak se
dovídáme, že spásl louku na Malé Výpustě (v místě Sokolovny a kapličky), kterou měl
od obce pronajatou Jan Výduch za 6 zlatých a 92 krejcarů. Nájemce pak ovšem nechtěl
nájem zaplatit, proto obecní výbor se usnesl postiženému dluh odpustit, „poněvadž na téj
lúce skrze pasení c.k. volů škodu utrpěl“. Většina občanů se však o náhradu škody nehlásila.
Hlásili se jenom ti, kteří měli „blíž“ k obecní radě.
Na dovršení útrap vypukla na Slavičínsku cholera. Podle úmrtní knihy zemřelo na tuto
nemoc celkem 33 lidí. Ze Slavičína 13, Hrádku 2, Rokytnice 1, Bohuslavic 1, Nevšové 1,
Rudimova 7 a Divnic 8 lidí. Pohřbeni byli na morovém hřbitově na „Kopanici“, založeném
roku 1831 (nad dnešní cihelnou).
Bitvu dnes připomíná více než sto památníků, zejména v místech událostí.
I v letošním roce 150. výročí, se konaly bitevní ukázky. Například to byla srážka jezdectva
u Střezetic nebo bitva na Chlumu.
Za Klub přátel historie Slavičínska Miroslav Kadlec
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Výroční cena AČFK doputovala i do Slavičína

Na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti udělil
její pořadatel Asociace českých filmových klubů celkem čtyři
výroční ceny – obdržel je režisér Ivan Passer, slovenská herečka
Emília Vašáryová, americká režisérka Julia Taymorová a Zdeněk
Fiala z Filmového klubu ve Slavičíně. Dá se říci ve „hvězdné
společnosti“.
Zdeněk Fiala získal toto ocenění za dlouholetou práci
ve filmovém klubu a v oblasti filmové kultury obecně.
Filmovému umění vášnivě propadl a k lásce k filmu vedl
nejenom děti své, ale pravidelnými filmovými představeními
i děti a mládež ve Slavičíně a okolí. Celá ta léta považoval tuto
činnost za své poslání. Byl přesvědčen, že kvalitní film dokáže
zásadním způsobem pozitivně ovlivnit vývoj i chování malých
dětí a mládeže. Udělení této ceny bylo pro mého otce obrovskou
ctí a šťastným prožitkem zároveň. Děkuji tímto z celého srdce
Asociaci ČFK i Letní filmové škole.
Jsem na tebe pyšná, tati.
Ivana Kozlová, dcera

Tereza Šefrnová
Martin Maxa

a

Režie: Rostislav Kuba
Pĥijðte se zasmát a potüšit z cizího neštüstí.

Budeme hrát jako o život!

Miroslav Šimĵnek

Vzestup a pád malého ìeského ìlovíìka
vám zaruìenü provütrá bránici
a zbaví všech nemocí,
protože smích léìí!

Milan Pitkin

Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne 2. září 2016:
od 7.30 do 9.30 hodin v Hrádku v ulicích Nádražní a Divnická
od 12.30 do 14.30 hodin v Hrádku v ulici Družstevní a v areálu bývalého družstva
dne 7. září 2016:
od 7.30 do 9.30 hodin v Hrádku v ulicích Družstevní, Za Školou, v části
Nádražní, Ke Snožku a Za Zemánky
od 10.00 do 12.00 hodin v Hrádku v ulicích Hrádecká, Osvobození
(od Hrádku)
od 11.00 do 15.00 hodin v Hrádku v části Kolelač
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Miluše Bittnerová

Přerušení dodávky elektřiny
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Autor: J. Sypal, Režžie: R. Kuba,
Hrají: M. Kuklová, T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Maxa, M. Bittnerová,
M. Pitkin, M. Šimůnek
Magda Olezlá a Jinddřich Klíště jsoou milenci. Plánují spoleečný život, ale
ještě předtíím se snaží získat hodněě peněz a přitom zůsttat čistí. Vymyslí
ďábelský pláán. K jeho reealizaci zneužžijí manžela Olezlé – Hubberta Kšandu.
Pomůžoou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry a pak
jimi nastražžená past skklapne. Kšandda je zatčen. Teď Oleezléé s Klíštětem
už nic nebrání k dosažení vytouženného cíle. Jejich růžoové sny o bohatství se začínnají plnit. Ale všechno jee nakonec úplně jinakk… Příběh o lidské hrabivoosti má nečeekané rozuzleení.
Komedie Kšanda je nabitá dějem
m a originálním humorem
m. Dialogy ostré jako bič a strhující tempo nenecchají diváky ani na chvvíli v ydechnout.
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Petr Janìaĥík

Čtvrtek 13. října 2016, 19.00 hodin,
Sokolovna Slavičín

Rostislav Kuba

Kšanda

Agentura Nordproduction uvádí:
skvülou komedii
známého komika Jaroslava Sypala
ze souìasnosti, nabitou humorem.
Hrají herci pražských divadel,
které máte rádi.

Michaela Kuklová

Nadace Jana Pivečky zve diváky
na benefiční divadelní představení

Jaroslav Sypal

Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení
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