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Do konce roku jen pár dní,
pak už zbývá ten poslední,
poté Nový rok si vládu bere
běží leden, únor dopředu se dere…

po březnu je duben,
prý za kamny kdes budem.
A zjišťujeme se děsíce,
že prázdniny jsou už za dva měsíce…

následuje září,
kdy prvňáčci důležitě se tváří.
Už nejsou přeci malé děti,
říjen a listopad také jen letí…

pak tu máme Mikuláše v doprovodu
anděla, 
čerta někde, je to štěstí, zapomněli 
docela.
A přichází tradiční Ježíškovi dopis,
obsahuje samozřejmě nutných 
dárků popis.

Než se kapr se salátem a cukroví sní,
do konce roku zbývá zas jen pár dní.
A co k tomu člověk dodá?
Že čas letí jako voda.

Že zastavit neumíme v rychlém běhu 
čas, tak další Nový rok už zase vítá nás.
Do nového roku si zdraví popřejme,
bez štěstí je těžko, tak jej také dodejme.

A dobrých zpráv přeji velký koš,
na tvář jen úsměv, do kapsy groš.
Do mysli veselost, do duše klid,
ať vše po čem toužíte, můžete mít.

Úspěšné vykročení do nového roku 
2017 a vše dobré Vám ze srdce přeje

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Novoroční Na konci každého roku hodnotíme
a díváme se zpět, jaké investice město
v daném roce realizovalo, které akce
byly dokončeny, jakým nákladem, a co
nás zřejmě čeká v  roce následujícím.
Nejinak tomu bylo v roce 2016, a proto
si proveďme malé investiční shrnutí.

Také v roce 2016 se nám podařilo
získat dotační peníze, které však oproti
minulým letům nebyly tak významné.
Přesto třeba naši jednotku SDH města
Slavičín jistě potěšila dotace, za pomoci
které byl pořízen speciální požární au-
tomobil Tatra 815-2 CAS 20/4000/240
– S2R v  celkové hodnotě 5,7 mil. Kč
(z toho dotace ministerstva vnitra – GŘ
HZS ČR 2,5 mil. Kč, dotace Zlínského
kraje 500 tis. Kč). Výbava vozidla byla
dále doplněna do  požadovaného ro-
zsahu tzv. redukované výbavy a vozidlo
je již několik měsíců zařazeno v „ostré“
službě. Za pomoci dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury byly
také realizovány úpravy a  nasvětlení 
přechodu pro chodce u VTÚVM včetně

úprav některých chodníků. Zde činily
celkové náklady 1,14 mil. Kč a dotace
z toho pak 0,73 mil. Kč.

Většina investičních akcí  byla
realizována z   vlastních finančních
zdrojů, protože se jednalo o  takový
typ investic, na  které není možné
dotace získat.  Bezesporu nejvíce
finančních prostředků bylo investováno
do městského koupaliště. Nejprve byl
dostavěn provozní objekt koupaliště
(4 mil. Kč) a následně byly zahájeny práce
na rekonstrukci bazénové vany a bazé-
nové technologie. Práce na koupališti
budou pokračovat i v  jarních měsících
a   to tak, aby byly (včetně  rekon-
strukce travnaté plochy) ukončeny
před zahájením koupací sezóny 2017.
Nic nenasvědčuje tomu, že by tomu
tak nemělo být, byť v  současné době
staveniště připomíná spíše měsíční 
krajinu než cokoliv jiného. 

Další zásadní investicí byla akce
„Obnova ZŠ Vlára – rekonstrukce ku-
chyně“ v  hodnotě cca 7 mil. Kč, při

které byla kuchyně včetně zázemí dis-
pozičně upravena, došlo k  výměně
dosloužených vnitřních rozvodů elek-
tro, vody a zejména kanalizace, rozší-
ření rozvodů vzduchotechniky, veškeré
prostory mají nové povrchy v podobě
keramických obkladů a dlažeb a v ne-
poslední řadě bylo částečně vyměně-
no popř. doplněno stávající technolo-
gické gastrozařízení.

Obě výše zmíněné akce způsobily 
názor některých občanů, že ve městě se
v roce 2016 „vlastně nic nedělá“. Jistě
je rozdíl, pokud uděláme novou fasádu
na  řadě městských budov a  pokud
investujeme do  oprav či rekonstrukcí 
uvnitř nich. O  těchto „neviditelných“
investicích jsme psali ve  zpravodaji
v říjnu 2016. 

Investice města v roce 2016

O d   1 .  l e d n a  2 0 1 7  d o c h á z í 
ke změnám ve stávajících podmínkách
svozu odpadu – svozovým dnem bude
čtvrtek a pátek.

Konkrétně v zástavbě rodinných
domů ve Slavičíně budou popelnice
sváženy vždy ve čtvrtek lichý týden,
první svoz tedy proběhne 5. ledna 
2017. V  Hrádku na  Vlárské dráze, 
v  Divnicích a  v  Nevšové bude svoz
vždy v lichý týden v pátek, první svoz 
proběhne 6. ledna 2017.

Popelnice s  frekvencí svozu 
1x  měsíčně budou ve  Slavičíně
sváženy vždy 1. čtvrtek v  měsíci,
v  místních částech vždy 1. pátek
v měsíci.

Pokud budete mít ke  svozu od-
padu dotazy či připomínky, nebo
pokud budete chtít nahlásit jakékoliv
nedostatky v této oblasti, kontaktujte
prosím odbor životního prostředí 
a  správy majetku Městského úřadu
Slavičín, tel. 577 004 832, 577 004 830,
e-mail podatelna@mesto-slavicin.cz,
majetek@mesto-slavicin.cz. 

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 4. 1.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartony
(oranž. pytle) 18. 1.

Pozor! Změna 
svozu odpadu!

Rekonstrukce koupaliště

Turistické odpočívadlo – Divnice 
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 dokončení ze str 1
Do škol a školských zařízení putova-

ly také další investiční peníze. V Mateř-
ské škole Vlára byla provedena oprava 
plochých střech bočních přístavků ná-
kladem 590 tis. Kč, v mateřské škole 
v Hrádku proběhla rekonstrukce kotelny 
(340 tis. Kč). V základní umělecké ško-
le byla dokončena oprava střech a byla 
provedena částečná půdní vestavba cel-
kovým nákladem 2,17 mil. Kč. Dům dětí 
a mládeže byl vylepšen opravou sociál-
ního zařízení a úpravou zadního vstu-
pu, investice činila 310 tis. Kč. V Základ-
ní škole Vlára bylo opraveno schodiště 
u hlavního vstupu do budovy (150 tis. 
Kč), v Základní škole Malé Pole oprave-
na výměníková stanice (35 tis. Kč) atd. 
Opravy se dotkly také cest a  chodní-
ků – chodník, parkovací stání a I. etapa 
opravy povrchu komunikace ulice Jas-
mínová představovaly náklady v celko-
vé výši 0,97 mil. Kč. Opraven byl chod-

ník na ulici Příčná (180 tis. Kč), chodník
před budovou R-Ega (85 tis. Kč), chod-
ník u bytového domu čp. 581–3 (90 tis.
Kč), chodník z ulice Misárkova do zámec-
kého parku (100 tis. Kč) nebo chodník
za kostelem (93 tis. Kč). Další investice
byly použity na opravu střechy na Cha-
ritě sv. Vojtěcha (470 tis. Kč) nebo ven-
kovní fitness prvky pro seniory u cyklo-
stezky Slavičín – Hrádek (130 tis. Kč) atd.

Investiční činnost probíhala také
v  místních částech města, kde např.
v  Divnicích bylo provedeno oplocení 
asfaltového hřiště rámovým pletivem
(610 tis. Kč) nebo vybudováno odpo-
čívadlo s dětskými herními prvky vedle
hřiště (850 tis. Kč). V Hrádku se podaři-
lo dořešit dlouholetý problém s pozem-
ky pod výletištěm, které byly zakoupeny
od Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových (320 tis. Kč) a pro-
vedena oprava vnitřní elektroinstalace
v čp. 17 (100 tis. Kč). V Nevšové se bo-

hužel nepodařilo postavit plánovaný
chodník podél silnice III/4931 s před-
pokládaným nákladem 840 tis. Kč, a to
z důvodů problémů s vyřízením staveb-
ního povolení a následně nevhodných
klimatických podmínek. Zahájena neby-
la ani I. etapa revitalizace středu obce,
kde vznikl problém s  kabelizací elek-
trických sítí E.ONu a nutností provede-
ní rozsáhlejší úpravy, kdy po provedení 
soutěže o veřejnou zakázku byla nejniž-
ší nabídková cena o cca 400 tis. Kč vyšší,
než plánoval rozpočet města. Obě akce
budou tedy realizovány v roce 2017.

Rozpočet města na  rok 2017 byl
schvalován po  uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje, takže informace ještě ne-
můžeme poskytnout. Opět ale zřejmě
čekejme mix investic do oprav a rekon-
strukcí veřejných budov, komunikací 
a chodníků, zřejmě také dětských hřišť
a dalších městských zařízení. Čekat nás
bude také zásadní rozhodnutí v žádos-

tech o dotace. Je totiž třeba činit kro-
ky ve věci „dřeváčku“ u Základní školy
Vlára, který již dosluhuje a bez rekon-
strukce či spíše výstavby nového objek-
tu se zřejmě neobejdeme.

Dále je nutno řešit kapacitu našich 
mateřských škol, kdy demografický vý-
voj ukazuje, že kapacita bude nedosta-
tečná. Navíc od roku 2020 budou města
a obce povinny mít kapacitu i pro dvou-
leté děti, což na naše mateřské školy kla-
de další prostorové požadavky. Řešíme
tedy otázku, kam kapacity umístit – po-
stavit objekt na zelené louce (ale na kte-
ré?), provést nástavbu některé z ma-
teřských škol (kde je to vůbec možné?)
nebo využít jiný objekt ve městě (otáz-
ka v závorce by byla obdobná těm pře-
dešlým). Řešení musíme najít rychle,
protože je třeba připravit projekt a žá-
dat o dotaci, bez které tento problém
dokážeme řešit jen stěží.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2017

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Sálová kopaná Jerevan – celoroční činnost – krajské
soutěže, Český pohár sálové kopané, pořádání turnaje
v nohejbale

18 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis muži – celoroční činnost – krajské a
regionální soutěže

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis muži – turnaj TOP hráčů Valašska ve
stolním tenise

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl stolní tenis veteráni – celoroční činnost – 
reprezentace veteránů na ME jednotlivců ve Švédsku,
reprezentace ČR na ME družstev v Řecku, účast na
turnajích v ČR a Slovensku

19 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis žáci a žákyně – celoroční činnost – 
krajské a regionální soutěže

10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis – 46. ročník turnaje ve stolním
tenise

14 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Florbal muži, junioři, žáci – celoroční činnost – účast v
mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČÚF

25 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Florbal ženy, juniorky, žačky – celoroční činnost
– účast v mistrovských a pohárových soutěžích
pořádaných ČÚF

28 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl volejbal ženy – celoroční činnost – turnaj 
smíšených družstev Kamča cup

19 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl volejbal juniorky – celoroční činnost – účast v
mistrovských a pohárových soutěžích pořádaných ČVS

16 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl volejbal žačky, přípravka – celoroční činnost
– účast v mistrovských a pohárových soutěžích
pořádaných ČVS

15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl basketbalu – celoroční činnost – účast ve
sdruženém krajském přeboru /ZL+JM/

23 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl ASPV ženy, ASPV muži – celoroční činnost
– pravidelné cvičení, aerobic, účast v kontrolních
závodech

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl atletiky – celoroční činnost – účast na dálkových
a triatlonových závodech, pořádání Běhu vítězství
pro mládež

8 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s.

Oddíl turistiky – celoroční činnost – účast na závodech
a dálkových pochodech v ČR a na Slovensku, účast
na akcích pořádaných KČT, pořádání autobusových
zájezdů

8 000

TJ Sokol Nevšová, z. s.
Zajištění činnosti sportovních družstev a údržba
areálu

71 000

War Sports Team Slavičín z. s. Celoroční činnost War Sports Team Slavičín, z.s. 23 500

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

50 000

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

8 000

Nadace Jana Pivečky
Májový volejbalový turnaj pro amatérská smíšená
družstva 2017

2 500

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hrádek na Vlárské dráze

Okrskové kolo Hry Plamen – soutěž dětí a mládeže v 
požárním sportu

3 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Nevšová

IV. ročník “MIŠKÁŘSKÉHO POHÁRU” v požárním 
sportu mládeže, mužů a žen a II. ročník “NOČNÍ
SOUTĚŽE JLNS”

10 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním sportu 13 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Nevšová

Celoroční činnost a rozvoj mládeže v požárním sportu 18 000

Lyžařský oddíl Slavičín, z.s.
Rozvoj a provoz aktivit Lyžařského spolku pro rok
2017

5 000

Orel jednota Slavičín Badminton 8 000

Orel jednota Slavičín Kondiční cvičení žen 4 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Slavičín

O pohár SDH Slavičín 5 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Slavičín

TFA Slavičín 5 000

Ing. Milan Ptáček
Celoroční činnost fotbalových internacionálů 
(bývalých aktivních hráčů)

10 000

Radim Studeník Nohejbalový turnaj dvojic 2017 2 500

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

Jiří Havlín Sportovní den + Turnaj v nohejbale 4 500

Jiří Havlín Turnaj v ping-pongu (více kolový) v Hrádku 2 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj Divnice 2017 3 000

Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín – jarní část 2017 8 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

8. ročník Slavičínského čtyřboje ženských družstev 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Šachový oddíl 10 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 520 000

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2017

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

SemTamFór, z.s. Celoroční činnost 10 000

SemTamFór, z.s. Valašské křoví 2017 20 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost 2 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie – pes terapeutem 1 500

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. XIII/5/2016 ze dne 14. 12. 2016 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2017 v celkové výši 1 000 000 Kč.
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SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Divnice

Kácení máje + Dětský den 3 000

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 8 000

Spolek Diaklub Slavičín Slavičínské cérky 8 000

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

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Létající dravci kolem nás 7 000

UnArt Slavičín, p. s. Slavičínský svátek hudby 2017 10 000

Pěvecký soubor CANTARE, z.s.
Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů v
Lago di Garda

38 000

Pěvecký soubor CANTARE, z.s. Celoroční činnost pěveckého sboru CANTARE 25 000

Klub přátel historie Slavičínska
120. výročí narození akademického sochaře Aloise 
Bučánka – rodáka ze Slavičína

3 000

Klub přátel historie Slavičínska Marius Kotrba – kresby, obrazy, sochy 3 000

Přátelé z lásky, z.s. Vzdělávací a poznávací den 2 000

Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 3 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Miniškolička 2 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Dětské Olympijské hry 2 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Canisterapie pro děti 1 500

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

Skautský den – ,,Skaut není retro” 5 000

Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne – 3. ročník 2 000

Orel jednota Slavičín Happening šikovných rukou – 3. ročník 2 000

Orel jednota Slavičín Orelský klub - setkávání seniorů z města i okolí 2 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Slavičín

Slavičínský plamínek 5 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Cimbálová muzika Slavičan 26 000

Základní umělecká škola Slavičín Adventní koncerty ZUŠ Slavičín 2017 8 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

Oslava 25. výročí založení Gymnázia Jana Pivečky ve
Slavičíně

5 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2017 18 000

PhDr. František Anders Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová 3 000

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2 000

Marcel Zvonek
Divadlo nejen pro děti – série 6–8 divadelních
představení pro děti

10 000

Marcel Zvonek Dětský den 2017 – 10. ročník 15 000

Ing. Antonín Gbelec Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 2 000

Josef Floreš Časopis Kruhový objezd 11 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku 2 000

Jiří Havlín Fašanková zábava s pochováváním basy v Hrádku 1 000

Božena Mačková Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně 2 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice v 2017 3 000

Simona Goňová Dětské čarodějnické odpoledne 1 000

Simona Goňová Stezka odvahy 1 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 1 000

Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2017 15 000

Ing. René Bil Kluby zdraví Slavičín 2017 5 000

Luboš Silbrník Divnická heligonka 2017 6 000

Jakub Zvoníček Dětský sportovní den 2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 310 000

PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Podpora folkloru ve Slavičíně 10 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na Ekoškole ZŠ
Slavičín-Vlára

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín-Vlára a Dětský
domov Smolina + Návojná

6 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Svatomartinský průvod 4 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Zlínský vorvaň 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára, 
příspěvková organizace

Mezinárodní sportovní den 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

O pohár primátora Mesta Nová Dubnica 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Mikulášská laťka 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Okrskové kolo v recitační soutěži 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Cheerleaders 7 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Valašská sportovní liga – florbal 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Činnost kroužku mažoretek 10 000

Základní škola Slavičín-Vlára,
příspěvková organizace

Páťákiáda 3 000

Základní škola Slavičín – 
Malé Pole, příspěvková organizace

Taneční kroužek LITTLE BEANS 6 000

Základní škola Slavičín – 
Malé Pole, příspěvková organizace

Karneval 7 000

Základní škola Slavičín – 
Malé Pole, příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový průvod) 1 000

Základní škola Slavičín – 
Malé Pole, příspěvková organizace

Hallowenská párty 3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Podpora zájmových kroužků Orientální tance 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Mladí šachisté DDM Slavičín 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

17. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula, 12.
ročník Slavičínského zoubku a 12. ročník Slavičínského
vyhazováku

15 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Baví se celá rodina 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

14. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Závodí celá rodina 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Celodenní zájezd do Brna (návštěva
vědeckotechnologického parku VIDA) pro
předškoláky, školáky, přednostně pro děti ze soc.
slabých rodin a handicapované žáky, klienty Charity

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Dýňování a dýňová strašidýlka 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování a robotiky 
při DDM Slavičín

10 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními školami 3 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Dramatický krouže na GJP ve Slavičíně 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Přírodovědný kroužek 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování a přednášky pro
slavičínskou veřejnost

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Výstavy na GJP Slavičín v roce 2016 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Majálesový průvod městem 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Turnaj v nohejbale 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2017 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

20. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a 
okolí

1 000

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Vánoční laťka 2017 1 000

Základní umělecká škola Slavičín ZUŠ v parku 4 000

Základní umělecká škola Slavičín
Festivalový promenádní koncert ZUŠ Slavičín (v rámci 
festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!)

4 000

Základní umělecká škola Slavičín Mentorský projekt výtvarného oboru – JINÉ SVĚTY 4 000

Základní škola Slavičín, Hrádek na
Vlárské dráze

Tvořivá škola 2 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 150 000

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2017

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

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

Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu 
životního prostředí

10 000

Myslivecký spolek Hrádek Orba a zasetí mysliveckých políček 2 000

Myslivecký spolek Hrádek Rozšíření a oprava hráze a břehů mokřadu 2 000

Myslivecký spolek Nevšová Péče o volně žijící zvěř 3 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín Péče a chov volně žijící zvěře 3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 20 000
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Není možné opravit cestu a odvod-
ňovací rošty nad železničním přejez-
dem v Hrádku směrem na Jestřabí?

Na stav cesty a odvodňovacího roš-
tu nad zmíněným přejezdem jsme upo-
zornili majetkového správce komunika-
ce, kterým je Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje. Z odpovědi vyjímáme: „Od-
vodňovací rošty na silnici II/495 byly 
společností SÚS Zlínska, s. r. o., opa-
kovaně přivařeny, po nějaké době pak 
došlo k jejich opakovanému poškoze-
ní. Vlastnictví odvodňovacích příčných 
roštů u železničního přejezdu není zce-
la jasné. Předchozí jednání se Správou 
železniční dopravní cesty byla neúspěš-
ná, přestože slouží k odvodnění želez-
nice a pravděpodobně byla zřízena při 
opravě přejezdu. Jediné trvalé řešení 
je jejich opětovná oprava, nebo jejich 
zrušení. ŘSZK povede se SŽDC přes zim-
ní období v této věci další jednání. Ne-
rovnosti na vozovce budou odstraněny 
v jarních měsících roku 2017.“

Na vozovce na mostě vedle Orlov-
ny jsou hrby. Myslím, že jsou nebez-
pečné zvláště pro cyklisty.

Tyto nerovnosti jsou i na dalším 
mostě (pod „Hugonem“). Odpověď 
nám dává opět Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje: „Uváděné nerovnosti na 
vozovce lze odstranit pouze asfaltobe-
tonovou strojní vysprávkou. Práce bu-
dou provedeny v jarních měsících roku 
2017. Dle našeho názoru není v součas-
né době nutné nerovnosti označovat 
přechodným dopravním značením, ne-
jsou překážkou v bezpečnosti silničního 
provozu. V případě jejich zvětšení bude 
přechodné dopravní značení osazeno.“

Proč není na silnici z Hrádku do 
Divnic nakreslena středová čára?

A opět otázka, na niž musel reago-
vat správce komunikace, tedy ŘSZK: 
„Vodorovné dopravní značení (VDZ) 
je prováděno na nejvíce dopravně zatí-
žených vozovkách, a to zejména střed-
ní dělicí čára, která je pro bezpečnost 
provozu důležitější. Vzhledem k rozsa-
hu sítě a finančním možnostem naší or-
ganizace není možné provádět VDZ na 
všech silnicích. Z výše uvedených dů-
vodů není plánována realizace VDZ na 
silnici III/49520.“

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Ptají se lidéPtají se lidé

Nabídka práceNabídka práce
Službby města Sllavičína, s. r. o.,, 

hledají vvhodné uchhazeče na pozicee 
zedník aa  zahradnníkk. Více informacíí 
o  nabízených prraccovníchh místechh 
na  tel: ++420  7777  3320  950. Nástupp 
možný ihhned.

Nabízené studijní obory pro školní 
rok 2017/2018
Maturitní obory:
Gymnázium osmiletý obor
Gymnázium čtyřletý obor
Informační technologie
Mechanik seřizovač – mechatronik 
Učební obory:
Obráběč kovů, strojní mechanik, au-
tomechanik, instalatér, elektrikář, ku-
chař-číšník
Nástavba denní i dálkové maturitní:
Podnikání – pro vyučené uchazeče

Přípravné kurzy k příjímacímu řízení 
zdarma pro maturitní obory

Všem uchazečům o maturitní obo-
ry na naší škole nabízíme zdarma kurzy 
z matematiky a  jazyka českého. Ucha-
zeč se do 15. ledna 2017 e-mailem při-
hlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz
a uvede telefonní kontakt. První setká-

ní proběhne v budově gymnázia 18. led-
na 2017 v 14.30 hodin.

Josef Tomeček ze septimy získal
několik prestižních ocenění za obor
chemie

Za vynikající úspěchy ve studiu che-
mických oborů na Gymnáziu  Jana Piveč-
ky obdržel Josef Tomeček dne 4. prosin-
ce 2016 ocenění Nadace B. Jana Horáč-
ka Českému ráji „Praemium Bohemiae
2016“ na státním zámku Sychrov. Dal-
ší prestižní ocenění získal od Nadační-
ho fondu Jaroslava Heyrovského Ná-
rodního institutu pro další vzdělávání 
ústavu fyzikální chemie dne 13. prosin-
ce 2016. Bude přijat ministryní školství 
Kateřinou Valachovou. Josef v součas-
nosti studuje jak na našem gymnáziu,
tak stážuje na  Fakultě technologické
UTB Zlín. Navíc dne 8. prosince 2016
opět zvítězil v  krajském kole Chemic-
ké olympiády kategorie A, patří mu tak
velká gratulace a poděkování za repre-
zentaci školy i města.

Pokračování prezentace našich ma-
turitních oborů

Mechatronik – mechanik seři-
zovač 

Jedná se o velmi perspektivní čtyř-
letý studijní obor zakončený maturitou.
Kromě klasického obrábění (soustruže-
ní, frézování), CNC techniky, získávají 
absolventi základy výpočetní techniky,
elektroniky, automatizace, robotizace
a programování CNC strojů.
ruční obrábění kovů
strojní obrábění kovů
obrábění na CNC strojích           
vytvářet programy pro CNC stroje  
pracovat s automatizační technikou          
základní práce v oblasti elektroniky

Informační technologie – správa
počítačových systémů

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat
počítače a udržovat je v provozu, vybí-
rat, instalovat, konfigurovat a spravo-
vat operační systémy a další programy,
zabezpečovat data před jejich zneuži-
tím a chránit je před zničením, podporo-

vat uživatele při práci s výpočetní tech-
nikou, navrhovat, sestavovat a konfigu-
rovat počítačové sítě a administrovat je,
spravovat databáze, vytvářet počítačo-
vé programy a webové stránky. Absol-
venti se uplatní jako technici prostřed-
ků výpočetní techniky, pracovníci uži-
vatelské podpory, programátoři, správ-
ci aplikací, správci operačních systé-
mů, správci počítačových sítí, obchod-
níci s prostředky informačních techno-
logií aj. Absolventi mohou pokračovat
ve studiu na vysokých školách, obvyk-
le pokračují ve studiu v oborech infor-
matiky a výpočetní techniky, často však
také v oborech elektrotechnických nebo
i v oborech ekonomických.

Sportovní akce finančně podpořené
městem Slavičín

Dne 21. listopadu 2016 se uskuteč-
nil již 19. ročník turnaje v košíkové po-
řádaného naší školou. Akce se konala
v hale SK Slavičín. Předvedená hra všech
týmů měla velmi vysokou sportovní úro-
veň. Celkem se utkaly čtyři týmy, kte-
ré sehrály jednotlivá utkání systémem
„každý s každým“. Celkově nakonec zví-
tězil tým Gymnázia Valašské Klobouky
před druhým SOŠ Slavičín a třetím GJP
Slavičín. Akce se zúčastnilo celkem 40
žáků ze tří škol a pedagogický dozor.

Dne 8. prosince 2016 se uskutečnil 
již 22. ročník Vánoční laťky, který uspo-
řádal GJP a SOŠ Slavičín. Soutěž proběh-
la v tělocvičně SOŠ Slavičín a zúčastnila
se ho družstva z Gymnázia Valašské Klo-
bouky, ZŠ Bojkovice, ZŠ Újezd, ZŠ Štítná
a domácí GJP a SOŠ Slavičín. Soutěžilo
se ve třech kategoriích (mladší a star-
ší žáci, žákyně a dorost), ve kterých se
utkali zástupci jednotlivých škol. K vidě-
ní byly velmi dobré výkony ve všech ka-
tegoriích, v kategorii mladších žáků byl
dokonce Jakubem Caletkou ze ZŠ Štít-
ná výkonem 156 cm vyrovnán rekord

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Přáánní
Milíí ččtenářii zpravodaaje, neejenom 

Vám, alee i všemm Vašimm bblízkýým přeji 
za sebee i všechhny zaměsstnannce ško-
ly ve zddraví a oosobní ppoohoděě proži-
tý rok 22017. Děkuji zaa rrok upplynulý, 
ve  kterréém se opět ppodařiloo i díky 
Vám naaši školu spolleččným úsilím 
posunoout k vysoké úrrovvni jak v kva-
litě matteriálněě technicckkého vvybave-
ní, tak ppředevším v roovvině pedago-
gicko-vvýýchovné. Svědččí o tomm objek-
tivní výýssledky v krajskkých, ceelostát-
ních a mmmezinárrodních olympiádách. 
Programm minissterstvaa školstvví Exce-
lence, kkterý hodnotí boodověě úspě-
chy stuuddentů, nás zařaazuje již tře-
tím rokkeem na pprvní přříččky meezi ško-
lami ve ZZlínskéém kraji. JJedenn z hlav-
ních cílůů naší ppráce je véést studenta 
k tomu, aby aleespoň v  jeednomm před-
mětu pprrostředdnictvímm uučitelle našel 
spontánnní mootivaci „„uučit se rád“. 
Proto vvšem uččitelům sslavičíínských 
škol tutto schoopnost vvéést studenta 
přeji i ddo novéého rokuu.

JJosef MMaryáš
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z roku 2008. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem téměř 50 soutěžících.

Celostátní úspěchy
Slavičínští studenti gymnázia dosáhli

v prosinci dvou úspěchů. V celostátním
kole dějepisné soutěže nás v týmové ka-
tegorii pod vedením Mgr. Marie Hrabi-
nové reprezentovaly v Chebu Vendula
Holková, Tereza Machovská a Kamila No-
váková. Za účasti ministryně školství Ka-
teřiny Valachové pro školu, město i Zlín-
ský kraj získaly 3. místo, když jim jen čty-
ři body chyběly k vítězství. 

Dalším úspěchem informačních
technologů je postup z krajského do ce-
lostátního kola soutěže Studentského
trenérského centra Microsoft, soutěže
zaměřené na informační technologie.
Krajské kolo se uskutečnilo ve čtvrtek
24. listopadu 2016 v  Experimentáriu
Střední průmyslové školy Otrokovice
a  z naší školy postoupili Marie Kuže-
lová ze sexty a Dominik Struhař z IT2.

Organizujeme sbírky
Sbírka Fondu Sidus
Dne 8. prosince 2016 proběhla sbír-

ka Fondu Sidus. Předmětem prode-
je byl náramek za minimální příspěvek
35 Kč/ks. Sbírka byla určena na pomoc
nemocným dětem.

Sbírka Červená stužka
Dne 6. prosince 2016 proběhla sbír-

ka Červená stužka zaměřená na aktivi-
ty v prevenci a pomoc HIV pozitivním
a nemocným AIDS. Vaše osobní účast
spočívala v  nákupu stužky v  hodnotě
20 Kč nabízené studenty GJP a SOŠ Sla-
vičín. Za příspěvky a Vaši aktivní účast
děkujeme. 

Děkujeme firmě Groz Beckert za dar
10 000 Kč.

Stáže na  fakultách a  ve  vědeckých
ústavech

Stáž na  přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně 

Dne 2. prosince 2016 se vybraní stu-
denti ze tříd septimy, G-3 a G-4 zúčast-
nili jedinečné stáže na  Přírodovědec-
ké fakultě Masarykovy univerzity Brno.
Tuto stáž nám zprostředkovala býva-

lá studentka GJP Slavičín, Bc. Petra Ly-
sáková, nyní studentka hned dvou ná-
ročných vysokoškolských oborů lékař-
ská genetika a antropogenetika. Začali
jsme s  lidskými kostmi starými několik
set let. Jednalo se hlavně o patologické
exempláře a lidé, jimž kosti patřili, trpěli
řadou nemocí, zejména syfilidou, což se
značně projevilo i na jejich kostech. Pak
jsme zamířili do antropologického mu-
zea lékařské fakulty, kde jsme viděli za-
jímavé exempláře. Mohli jsme tam najít
řadu lidských těl, plodů, zvířat a dokon-
ce i panenskou blánu. Nakonec jsme se
dozvěděli všechno o oborech, které zde
můžeme studovat, a hlavně i o příjíma-
cím řízení na tuto fakultu, což nám vel-
mi pomohlo při rozhodování při výběru
vysoké školy.

Barbora Andersová, septima

Exkurze třídy septimy na hemato-
logicko-transfúzním oddělení Baťovy
nemocnice ve Zlíně

V laboratorním úseku jsme se dozvě-
děli, co se děje se vzorkem krve, který

nám odebere lékař. Na vlastní oči jsme 
mohli vidět nejenom unikátní přístro-
je, které velmi podrobně analyzují krev, 
ale zejména velkou zručnost laboran-
tek, které vzorky krve zpracovávají. Vi-
dět na vlastní oči transfúzní jednotku, 
separátory, které oddělují jednotlivé 
složky krve a zejména zařízení, ve kte-
rém se uchovávají, v nás vyvolalo hlu-
boký dojem a desítky zvídavých dota-
zů. Třešničkou na dortu byla v závěru 
možnost nechat si zcela zdarma přes-
ně určit krevní skupinu, což jsme s nad-
šením využili.

Barbora Andersová, septima

Elektronické Studentské noviny GJP 
Dovolím si Vás upozornit na nově

zaktualizované Studentské noviny na-
šeho gymnázia ve Slavičíně. S novým 
sestaveným redakčním týmem jsme se 
rozhodli na  celkové změně Student-
ských novin nejen po grafické strán-
ce, ale i v rámci příspěvků. Proto bych 
Vás chtěla obeznámit s novými změ -
nami. Do hlavního menu přibyly hned 

tři nové rubriky! V první rubrice, kte-
rá má název „Studentský život“, může-
te naleznout příspěvky ze studentské-
ho dění, jako například různé exkurze
tříd a školní akce. Další rubrikou jsou
„Rozmanité články“, které představují 
příspěvky od studentů různého smě -
ru a další zajímavá témata jako napří-
klad článek ,,Dopis do budoucnosti“.
A malá zajímavost nakonec! Student-
ské noviny vymyslely rubriku „Absol-
venti měsíce“, kde se snaží spolupraco-
vat s bývalými studenty, kteří již z gym-
názia vyšli. Principem téhle spoluprá-
ce je dělat s absolventy rozhovory, kte-
ré by mohly být dobrou pomocí při vý-
běru budoucího studia nebo inspira-
cí do  budoucna. Takže pokud chce-
te sledovat studentské dění, zadejte
do  svého prohlížeče adresu – www.
noviny.gjpslavicin.cz! Doufáme, že se
Vám nově zaktualizované stránky bu-
dou líbit a najdete v nich to, co Vás
bude zajímat.

Marie Koudelová, šéfredaktorka 
studentských novin GJP

Děti ze zájmových kroužků Aerobik 
a Veselé pískání vystoupily dne 2. prosin-
ce 2016 u příležitosti Rozsvícení vánoč-
ního stromu na Horním náměstí ve Sla-
vičíně a Eliška Fojtíková s Domčou Štefa-
níkovou krátký program doplnily přečte-
ním vánočních pranostik. Dětem i děv-
čatům moc děkujeme za hezká vystou-
pení a prezentaci Domu dětí.

V tentýž den se DDM prezentoval se 
svými výrobky na Orlovně, kde si prode-
jem výrobků vydělal, a co je důležitější, 
spoustu lidí potěšil. A jak s penězi nalo-
žíme? No samozřejmě si zajdeme s dět-
mi, které měly největší podíl na výrob-

cích na něco dobrého.
V závěru roku proběhly dvě akce pro

cílovou skupinu „rodiče a děti“, a to Závo-
dí celá rodina a Baví se celá rodina a pře-
bor škol v šachu, vánoční šachový turnaj 
pro děti a dospělé.

A co nabídneme dětem hned z kra-
je nového roku? 

Badatelský kroužek pro zvídavé 
děti, v kterém se budou zabývat zábav-
nými experimenty. Děti se naučí jedno-
duché pokusy a chemické reakce při slu-
čování látek.

Zájmový kroužek zahájí  č innost
od února a cena bude činit 400 Kč do kon-

ce roku.
Přihlášky jsou k dostání v DDM Slavičín 

i na webových stránkách. Informace děti
dostanou i na letáčcích ve škole.

Již nyní připravujeme pro děti pro-
gram na pololetní prázdniny, příměstský
tábor na celý týden jarních prázdnin, tvo-
řivé dílničky a výukové programy pro MŠ.

A co bychom chtěli popřát do nového 
roku našim klientům DDM, ale i veřej-
nosti? Přejeme všem bezpečné, láskypl-
né rodinné zázemí, domovy, do nichž se 
rádi vracejí, každému štěstí podle toho,
kde ho potřebuje a co je nejdůležitější,
zdraví, které je u nás na prvním místě.

Pracovnice DDM Slavičín

Zprávy z domečku pro dětiZprávy z domečku pro děti

Provozní doba vzdělávacího stře-
diska:
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, kopírová-
ní a ukládání dokumentů na média, 
vazbu do  kroužkové vazby, lamino-
vání 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)
Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 30 hodin (1 000 Kč)
Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč) 
 Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč

 Ruský jazyk pro pokročilé – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz první pomoci – cena podle 
počtu osob

Nutný počet pro otevření kur-
zu je minimálně 8 účastníků. Hlaste
se na  telefonním čísle 571  110  425,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nada-
ce Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na leden: pletení z papíru

Vzdělávací střediskoVzdělávací středisko
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Beseda s hráči FC Fastav Zlín
S velkým očekáváním se fotbaloví fa-

noušci, žáci 5. a 6. ročníku, těšili na pá-
tek 9. prosince. A měli k  tomu dobrý 
důvod. Kdo by nechtěl vidět své ido-
ly, když se jedná o fotbal? Na besedu, 
která se uskutečnila na naší škole, při-
jali pozvání zástupci fotbalového klubu 
FC Fastav Zlín. A nebyli to zástupci le-
dajací! Bouřlivým potleskem žáci přiví-
tali rodáka Josefa Hnaníčka. Do profe-
sionálního fotbalu vyrostl ve Slavičíně 
a od roku 2010 byl hráčem Znojma, se 
kterým zažil postup do ligy. Dalším hos-
tem byl český fotbalový obránce a býva-
lý mládežnický reprezentant Lukáš Paz-
dera a nejmladší z trojice Lukáš Holík, 
fotbalový záložník a odchovanec Zlína.

Prvoligoví zlínští hráči se nejprve žá-
kům představili a pak již čelili mnoha zví-
davým otázkám od svých nedočkavých 
fanoušků. Žáci se mohli dozvědět, kdy 
poprvé obuli kopačky, v jakém klubu za-
čínali svoji kariéru, jaký mají fotbalový 
vzor, co říkají na trenéra a proč si zrov-
na tento druh sportu vybrali. Odmě-
nou jim také byly kartičky s vlastnoruč-
ním podpisem a společné foto se sym-
patickými hráči.

Na závěr žáci popřáli hostům co nej-
víc sportovních úspěchů v jarní sezóně 
a příjemné prožití vánočních svátků.

Bc. Alena Kantnerová, 
Ing. David Ptáček

Čertoviny opět s dětmi ze Smoliny 
Již po osmé se zúčastnili malí čer-

tíci z prvního stupně naší školy a děti 

z Dětského domova ze Smoliny Čerto-
vin. Ve slavičínské Sokolovně si děti pro-
žily dopoledne plné soutěží, her i tanco-
vání. Veselou atmosféru umocnily an-
dělské školní roztleskávačky. Za své ta-
neční vystoupení sklidily velký potlesk 
také děti ze Smoliny. 

A co Mikuláš, čerti a andělé? Ti nám 
přinesli nadílku v podobě balíčků a od-
měn za sběr papíru či kaštanů. Na zá-
věr zazpívaly při prskavkách koledy také 
paní učitelky. 

Čertoviny se staly již tradiční akcí 
školní družiny. Jsme rádi, že díky dota-
ci města jsme mohli do Slavičína pozvat 
také naše kamarády z Dětského domova. 

Je správné pomáhat a rozdávat ra-
dost, zvláště v době adventní. Tak za rok 
zase na Čertovinách na shledanou. 

Bc. Martina Ptáčková

Jak se žije s handicapem
Život na vozíku nejde popsat něko-

lika krátkými větami. To, že má někdo 
invalidní vozík, neznamená, že je méně-
cenný nebo že nedokáže žít plnohod-
notný život. O tom se mohli přesvěd-
čit žáci 8. ročníku na besedě ve školní 
knihovně pod názvem „Život na vozí-
ku před a po“. Žáci si vyslechli zajímavé 
příběhy dvou handicapovaných mužů, 
Ing. Petra Čechmánka a pana Marce-
la Zvonka. Prvního na vozík upoutala 
vážná nemoc, druhého úraz krční pá-
teře. I když při besedě padlo několik 
vážných a srdcervoucích otázek od zví-
davých posluchačů, hosté se k nim po-
stavili přímo, s důrazem a preventiv-
ním varováním na ně odpověděli. Žáci 
si uvědomili, že život se může během 
vteřiny zcela změnit a člověk se musí 
se vzniklým postižením umět vyrovnat. 
Naši hosté to dokázali. 

Bc. Alena Kantnerová

Nocovali jsme ve škole
Nebývá zvykem, aby bylo v pozd-

ních hodinách ve škole rušno. Páteční 
večer a noc 25. listopadu byly však vý-

jimkou. To totiž budova I. stupně oži-
la Pohádkovým nocováním dětí škol-
ní družiny. 

Ve výtvarných dílnách si děti vyro-
bily královské koruny a pohádkové mas-
ky, společně vymalovaly hrad, prince
a princeznu. Po tomto kreativním tvo-
ření byla již venku tma a na všechny če-
kala dobrodružná noční stezka školou.
K dobré náladě přispěla také diskoté-
ka a pak již přišel zasloužený spánek.
Ráno nocležníkům chutnala vydatná
snídaně, za kterou děkujeme předsed-
kyni Sdružení rodičů, paní Zuzaně Br-
ňové. Získaný pamětní list bude všem
dětem připomínat letošní báječné Po-
hádkové nocování.

Bc. Marcela Šmotková

Novinky ze sportu
Během uplynulého měsíce žáci ZŠ

Slavičín dosáhli velmi dobrých spor-
tovních úspěchů. Fotbalisté se po vý-
borných výkonech umístili na 1. místě
a na turnaji nenašli přemožitele. V rám-
ci Valašské sportovní ligy se florbalo-
vého turnaje zúčastnilo celkem osm
základních škol z blízkého okolí a žáci
naší školy vybojovali 2. místo. Třetí akcí 
byly mezinárodní závody ve skoku vyso-
kém, ve kterých jsme obsadili medailo-
vé pozice ve všech kategoriích. Všech-
ny akce byly finančně podpořeny měs-
tem Slavičín.

Našim sportovcům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy i města.

Ing. David Ptáček

Základní škola Slavičín-VláraZákladní škola Slavičín-Vlára Třídní schůzky trochu jinak
Zajímavým zpestřením tř ídních 

schůzek 5. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára
bylo setkání rodičů s třídními učitelka-
mi při tradiční akci „Buďte s námi poško-
le“, která se uskutečnila 23. listopadu.

Všichni páťáci se na toto odpoled-
ne velmi těšili. Svým rodičům předvedli,
co a jak se ve škole učí, jak využívají růz-
né hry ve vyučování. Rodiče si rádi za-
hráli s dětmi jazykové piškvorky, slovní 
domina, řešili rébusy, jazykové a mate-
matické hádanky. Líbilo se jim moderní 
vybavení učeben a zajímavé pomůcky.
Páťáci dokázali, že mají z učení radost
a v novém prostředí se jim líbí.

Všem rodičům děkujeme za  ná-
vštěvu školy a těšíme se na další spo-
lečné setkání.

PaedDr. Bronislava Králíková

Pohádková tělocvična pro děti z MŠ
Školní tělocvična se v prosinci každo-

ročně mění v pohádkovou říši. Na děti
z mateřských škol Vlára, Malé Pole a Hrá-
dek se těšilo jedenáct pohádkových by-
tostí, které společně s dětmi plnily de-
set sportovních úkolů. Následovaly hry
s padákem a zpívající šašek. Na oplátku

ZŠ Slavičín-Vlára děkuje všem 
za úspěšnou spolupráci v uplynulém 
roce. Jménem všech pracovníků ško-
ly přeji čtenářům zpravodaje, rodičům 
a příznivcům školy pevné zdraví, úspě-
chy v osobním i pracovním životě v roce 
2017. V novém roce přeji vše dobré. 

PaedDr. Petr Navrátil, 
ředitel školy



Krásný předvánoční čas

Každý z nás se určitě těší na Váno-
ce. Nejkrásnější je pozorovat malé děti, 
které netrpělivě čekají Mikuláše a po-
tom Ježíška. Jak jsme tento čas proži-
li? No přece společně. Hned na začát-
ku prosince jsme se „my prvňáci“ spo-
lečně s kamarády ze Základní školy Hrá-
dek a Majáku učili zdobit perníky. Vše 
pro nás připravily tety z Diaklubu. Zjistili 
jsme, že zdobit perníčky není vůbec jed-
noduché. Chce to zručnou ruku a také 
velkou dávku trpělivosti. Nejlepší bylo 
slízat zbytek cukrového sněhu ze zdo-
bicích sáčků. Další společnou akcí, kte-
rou opět připravily tety z Diaklubu bylo 

„Vánoční tvoření“. Vyzkoušeli jsme vý-
robu ozdob ze slámy, navlékání řetězů 
z popcornu, barevných lístečků, těsto-
vin… a také jsme se učili balit salonky. 
Celé dopoledne jsme si zpříjemnili zpě-
vem písniček o zimě a každý dostal tep-
lý čaj, perníčky, pusinky a sušená jablka. 
Jako poslední akcí bylo již tradiční spo-
lečné pečení perníků. Opět nám celou 
školou voněla perníková vůně, která už 
tolik připomínala Vánoce.

Chceme poděkovat tetám za jejich 
úžasné nápady a přípravu. Předvánoční 
čas nám díky společným zážitkům ute-
kl jako voda. 

Také country kroužek Little Beans 
zahájil svoji činnost. Tanečníci svým vy-
stoupením zpříjemnili dětem Mikuláš-
ské odpoledne, které se konalo na Or-
lovně. I ti nejmenší návštěvníci se díky 
šikovným dětem mohli naučit pár zá-
kladních kroků, které jsme využili při 

ZŠ Malé PoleZŠ Malé Pole
společném tanci. Další vystoupení je
čekalo na Majáku, kde byla Vánoční be-
sídka. Odpoledne plné písniček, bás-
niček a  tance přispělo k  dobré nála-
dě. Děkuji všem dětem za  jejich ocho-
tu a obětavost. 

Mgr. Šárka Končická

Blíže ke hvězdám…
Vesmír je odnepaměti zahalen rouš-

kou tajemství, větších či menších. Věd-
ci se je snaží po celá dlouhá staletí ale-
spoň zčásti odkrýt. O tom, že se jim to
úspěšně daří, jsme se přesvědčili v pro-
sinci při návštěvě Hvězdárny a planetá-
ria v Brně. Exkurze se zúčastnili žáci čtvr-
tého a pátého ročníku spolu se svými
vyučujícími. Čekala nás fantastická vý-
prava vesmírem, vždyť projekce v digi-
tálním planetáriu v rozsahu 360 stup-
ňů je určitě zárukou nevšedních a pou-

Den otevřených dveří
na ZŠ Malé Pole

ý

V e   s t ř e d u 
11.  le dna  201 7
od  8.00 do  16.00 

hodin proběhne na   naší  ško-
l e  D e n  o t e v ře n ý c h  d v e ř í .
Vedle prohlídky   nově vybavených 
učeben, školní družiny, jídelny a dal-
ších prostor školy Vás srdečně zve-
me k návštěvě dopoledního vyučo-
vání. V  jednotlivých třídách může-
te prožít s  dětmi vyučovací hodi-
nu, v  odpoledních hodinách máte 
možnost navštívit školní družinu.
Pozvání platí nejen pro rodiče 
žáků školy, ale i  pro  rodiče bu-
doucích prvňáčků a další zájemce.

Od března bude již tradičně pro-
bíhat Miniškola pro budoucí prv-
ňáčky. První se uskuteční 22. března 
2017. Bližší informace budou uveřej-
něny včas na stránkách školy, ve Sla-
vičínském zpravodaji i na plakátech 
ve školkách a školách.

děti z mateřských škol přednesly bás-
ničky, říkanky a zpívaly písničky z pohá-
dek. Na konci je čekalo překvapení, když
od krále a královny dostaly balíčky plné
sladkostí. A tak malé děti odcházely z po-
hádkové tělocvičny zvesela. 

Tato akce byla finančně podpořena
městem Slavičín.

Mgr. Lenka Tomečková

tavých zážitků. Vzdělávací pořad s ná-
zvem Astronaut byl opravdu velmi za-
jímavý. Nad našimi hlavami se rozpro-
střelo hvězdné nebe s  ukázkami nej-
nápadnějších hvězd, souhvězdí a těles
Sluneční soustavy. Poté jsme se vyda-
li na průzkum vesmíru na palubě rake-
toplánu. Nahlédli jsme do astronauto-
va těla a zjistili, co všechno musí zvlád-
nout při nácviku stavu beztíže, jak těžké
je dobývání vesmíru a co všechno pobyt
na oběžné dráze Země obnáší. Zážitků
a dojmů bylo opravdu hodně. Navíc nám
čekání na představení nebo naopak ča-
sovou rezervu před odjezdem autobu-
su zpestřila vědecká stezka, na které si
žáci ze všech vystavených exponátů nej-
více oblíbili pixelovou stěnu. Návštěvu
Hvězdárny a planetária v Brně všem vě-
kovým kategoriím vřele doporučujeme!

Mgr. Marcela Kovaříková

Rodinné a mateřské centrum Rodinné a mateřské centrum
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Program MC Slavičín na leden 2017Program MC Sla
Po 2. 1. ZAVŘENO Vánoční prázdniny 
Út 3. 1. 10.00 Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná her-
na, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 2–3 roky
St 4. 1. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný roz-
voj pro děti 1–2 roky
 Čt  5. 1. 10.00 Hudební Miniškolič-
ka pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 
15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 4–6 let 
Pá 6. 1. 10.00 Miniškolička pro děti 
1–6 let
Po  9. 1. 10.00 Hudební Miniškolič-
ka pro děti
Út 10. 1. 10.00 Čtenářem od bato-
lete, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové 
hrátky pro děti 2–3 roky        
St 11. 1. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Po-
hybové hrátky pro děti 1–2 roky
Čt 12. 1. 10.00 Tvořílek pro děti 1–2 
roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Caniste-
rapie pro děti
Pá 13. 1. 10.00 Tvořílek pro děti 

2–3 roky
Po 16. 1. 10.00 Tvořílek pro děti – Kuch-
tíkovy hrátky
Út 17. 1. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný roz-
voj pro děti 2–3 roky
St 18. 1. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný roz-
voj pro děti 1–2 roky
Čt 19. 1. 10.00 Hudební Miniškolič-
ka pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 
15.00 Canisterapie pro děti
Pá 20. 1. 10.00 Miniškolička pro děti 
1–6 let

 Po 23. 1. 10.00 Hudební Miniškolička
 Út 24. 1. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Po-
hybové hrátky pro děti 2–3 roky
 St 25. 1. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti
1–2 roky
 Čt 26. 1. 10.00 Tvořílek pro děti 1–2 
roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Caniste-
rapie pro děti
 Pá 27. 1. 10.00 Tvořílek pro děti 
2–3 roky
 Po 30. 1. 10.00 Karneval pro děti
 Út 31. 1. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná 
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný roz-
voj pro děti 2–3 roky
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Dne 24. listopadu 2016 se konalo 
v Baťově vile ve Zlíně setkání z inicia-
tivy Společnosti přátelské rodině. Jed-
nání zahájila Rut Kolínská, prezident-
ka Sítě pro rodinu, a Michaela Blaho-
vá, radní Zlínského kraje pro sociální 
záležitosti, neziskový sektor a  rodin-
nou politiku.

Na programu bylo představení čin-
nosti mateřských a  rodinných center 
ve Zlínském kraji i aktivit podporujících 
rodinný život a mezigenerační soužití 
bylo hlavním tématem setkání. Paní 
radní Michaela Blahová řekla: „Vážím 
si pozvání na tuto akci, protože téma 
slaďování rodinného a pracovního živo-
ta je velmi aktuální. Zvláště je zapotře-
bí hledat možnosti zavádění flexibilní 
pracovní doby, což se netýká jen rodi-
čů malých dětí, ale stejně tak i dalších 
rodinných příslušníků – například po-
kud pečují o své rodiče v seniorském 
věku.“Kromě prezentace práce jednot-
livých mateřských a rodinných center 

přišlo na řadu také ocenění těch zvláš-
tě aktivních diplomem Společnost přá-
telská rodině. Za toto ocenění děkuje-
me a velmi si ho vážíme.  

Mgr. Simona Goňová, předseda

Ocenění Společnost přátelská rodině putuje 
i do Rodinného a mateřského centra Slavičín

Pátek 6. ledna – 31. ledna 2017 
Petrůvka 2016 PLENÉR
Pátek 6. ledna  31. ledna 2017 

: malba – kresba – fotografie
Výstava tvorby výtvarníků slavičínského regionu. Lze ji zhlédnout v půjčov-

ní době, případně po domluvě na tel. 577 341 481. 
Vernisáž výstavy: pátek 6. ledna 2017 v 18.00 hodin, galerie knihovny.

Středa 11. ledna 2017 
Etiopie. Beseda s cestovatelem Milanem Štouračem. 
St ed . ed 0

Čeká Vás návštěva nejrozmanitější země Afriky plná přírodních krás, kul-
turních pokladů a folkloru domorodců na jihu země. Sever Etiopie se představí 
koptskými kláštery La libela a nádhernými scenériemi Simenských hor.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Středa 18. ledna 2017 
Zmizelí sousedé. 
Vzpomínání PhDr. Ladislava Slámečky
na slavičínské občany, kteří se stali oběťmi holocaustu. Spolupořádá Klub přá-
tel historie Slavičínska. Součástí přednášky je promítání dobových snímků.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Čtvrtek 26. ledna 2017

Žítková a její bohyně. Setkání se spisovatelem
Jiřím Jilíkem.

Beseda s autorem knihy Žítkovské čarování, která vypráví autentické příbě-
hy kopanických žen s mimořádnými magickými schopnostmi.

Vydáme se po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédneme do sku-
tečného života žítkovských bohyň, do dnes již zaniklého fenoménu, jehož koře-
ny sahají do pradávné minulosti.

O hudební doprovod se postarají Gajdoši z Kopanic, tradiční písně zaznějí 
v podání Lýdie Gabrhelové.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

Počátkem roku nového bývá dob-
rým zvykem zhodnotit uplynulé ob-
dobí. Nejinak tomu bývá i  co do dění 
v Městské knihovně Slavičín, které lze
z hlediska pestrosti přirovnat k malířské
paletě. Právě díky rozmanité všehochu-
ti kulturních a vzdělávacích pořadů se
knihovna postupem času mění v jakousi
alternativu „městského obývacího po-
koje“, kde jsou vítáni jak příznivci čte-
nářství, tak i široká veřejnost. Přičemž
bohatá spolková činnost, odehrávají-
cí se pod záštitou knihovny, její dveře
ještě více otevírá různým cílovým sku-
pinám – od nejmenších dětí až po seni-
ory. Lze ji tedy v současnosti považo-
vat za zdejší plnohodnotné komunitní 
centrum, kde se scházejí všechny gene-
race při samostatných i společných čin-
nostech. Není ale vždy jednoduché zko-
ordinovat probíhající aktivity ke spoko-
jenosti všech „spolubydlících“. Výbor-
ná spolupráce a ochota vyjít si vzájem-
ně vstříc je však zárukou harmonické-
ho soužití, které zde skutečně panuje.

Během celého roku 2016 knihovna
uspořádala většinou samostatně, a také
ve spolupráci s jinými subjekty nadstan-
dardní množství pořadů, z nichž zde zmí-
níme pouze některé ze stěžejních, re-
alizovaných ve druhém pololetí. Z dět-
ských pořadů stále vedou v oblíbenos-
ti u  dětí a  rodičů pravidelná zábavná
odpoledne tzv. Veselá čtení s Nezbed-
níčkem. Školáci si v hojném počtu opět
nenechali ujít dvoudenní akční happe-
ning Pohádkiáda, pořádaný ve  spolu-
práci s Domem dětí a mládeže. Také
listopadové Setkání s  tajemnem, kdy
se knihovna proměnila ve  strašidelný
zámek plný nadpřirozených bytostí,
zlákalo k návštěvě několik desítek dětí 
mladšího školního věku. Třeťáci ze ZŠ
Malé Pole tradičně absolvovali exkur-

zi po pamětihodnostech města zábav-
ně naučnou formou. Mnoho interaktiv-
ních programů, soutěžních aktivit nebo
kreativních dílniček bylo připraveno pro
děti ze školních družin, mateřských škol,
pro mládež s handicapem ze ZŠ Prak-
tické a  speciální a pro klienty Charity
sv. Vojtěcha. Žáci pátých tříd se mohli
pro změnu setkat se známou osobnos-
tí – komiksovým scénáristou Danielem
Vydrou. Starší generace také nepřišla
zkrátka a bylo pro ni uskutečněno ně-
kolik zdařilých akcí, např. zdravovědné
přednášky terapeutky Daniely Haluško-
vé Kvardové či cyklus vědomostních Kvi-
zů pro starší a pokročilé. Jedním z nej-
zdařilejších počinů pro seniory bylo zří-
zení Virtuální Univerzity třetího věku při
knihovně, jejíž garantem je Česká země-
dělská univerzita v Praze. Všem přihlá-
šeným se úspěšně podařilo absolvovat
letní semestr 2016, což motivovalo dal-
ší zájemce k zapojení se do pokračující-
ho zimního semestru. Jen pro zajíma-
vost, naše konzultační středisko VU3V
patří v rámci celostátních statistik mezi
pobočky s nejvyšším počtem studentů.

Velkou oblibu si u návštěvníků zís-
kaly časté besedy s různorodou spole-
čenskovědní tematikou. Zájemci o ces-
tování se setkali s Petrem Nazarovem
a  jeho poutavým vyprávěním o  kráse
Havajských ostrovů. Neméně úspěšný
byl hudebně cestovatelský večer Patri-
ka Kotrby, který absolvoval cestu z rod-
né vsi pěšky až do  Santiaga de Com-
postella. Přítomné zaujalo i Seznáme-
ní s Ruskem v podání Dr. Aleny Pota-
penko. Doslova celebritou podzimních 
besed se díky nadlimitní návštěvnosti
stal Mgr. Tomáš Chmela se svou před-
náškou Za tajemstvím Klášťova. Své po-
četné publikum si našly taktéž pořady:
Migréna – léčba akupresurou, Sebeléč-
ba bez chemie, Karmalogie v podání as-
troložky Evy Matulové i praktický work-
shop Vánoční nepečení, navozující cuk-

Městská knihovna Slavičín zve zájemce k absolvování studijního programu 
v oboru ASTRONOMIE. Kurzy probíhají pod záštitou Provozně ekonomické fa-
kulty České zemědělské univerzity v Praze.

Nejsou součástí studia v rámci VU3V (Virtuální Univerzity třetího věku).
Cyklus videopřednášek bude zahájen v pondělí 9. ledna 2017.

Základní informace:
místo konání Městská knihovna Slavičín
studijní poplatek 150 Kč za 4 videopřednášky
způsob výuky – formou videopřednášek, 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny, 
pondělí 9.00 – 11.00 hodin
kurzy jsou určeny seniorům, nezaměstnaným osobám v kategorii 50+ a inva-
lidním důchodcům bez rozdílu věku

Bližší informace o této vzdělávací aktivitě získáte osobně v Městské knihov-
ně Slavičín, tel. 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.

S knihovnou v novém roce

Knihovnická
ohlédnutí
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rovím provoněnou atmosféru nadcháze-
jících svátečních dnů.

Stále větší oblibu si získávají pra-
videlně pořádané výstavy, zahajované
vernisážemi, kdy se veřejnost může se-
znamovat s tvorbou regionálních i míst-
ních umělců. Nesmírným kladem výstav-
ní činnosti je opět možnost společného
přátelského setkávání místních občanů
a  příznivců umění v  galerii knihovny.
Ve druhé polovině roku tak bylo možné
obdivovat fotografie Vladimíra Chrenka,
obrazy Alexandra Viktorina, osobnost
známého textaře a  pedagoga Zdeňka
Křenka či malby Pavla Piačky.

Jak se říká „víc hlav, víc ví – více ru-
kou víc udělá“. Na tomto místě bychom
tedy chtěli vyjádřit poděkování všem,
kdo s námi po celý rok skvěle spolupra-
covali. To se týká všech školských zaří-
zení ve městě, všech spolků a organi-
zací – především Domu dětí a mláde-
že, Diaklubu, Klubu přátel historie Sla-
vičínska, Nadace Jana Pivečky, Charity
sv. Vojtěcha, týmu multižánrového fes-
tivalu Neleň a mnoha dalších jednotliv-

ců, kteří byli nápomocni dění v knihov-
ně. Ten největší dík však náleží vedení 
města za soustavnou podporu v oblas-
ti financování výše zmíněného.

 Při aktivitách, které tu nelze ani zda-
leka všechny uvést, se zdařilo provést 
kompletní revizi naší městské knihovny 
včetně poboček v počtu 37 tisíc svazků. 
V rámci možností se povedlo úspěšně 
vypořádat s kalamitní situací v Obecní 
knihovně Haluzice spadající pod naše 
Knihovnické středisko. Zde došlo po její 
kompletní rekonstrukci k  zatopení je-
jích prostor a zničení velké části knižní-
ho fondu. Na likvidaci škod a záchranu 
alespoň části haluzických svazků bylo 
z naší strany vynaloženo nemalé úsilí 
a  spousta mimopracovního času, což 
se však nijak neodrazilo na kvalitě slu-
žeb našim klientům. 

Rok minulý tedy knihovně nadě-
lil od všeho trochu – dobrého i horší-
ho. Nyní je před námi rok nový a s ním 
i nové výzvy v oblasti akcí i služeb ne-
jen pro zájemce o  literaturu. Již teď 
Vám však můžeme slíbit, že naše sna-
ha o Vaši spokojenost zůstane zachová-
na. My se naopak budeme těšit z Vaší 
stálé přízně, kterou nás obdarováváte 
již dlouhá léta, a která je pro nás velmi 
cennou zpětnou vazbou. 

Do novoročních dnů tedy vykročte 
pravou nohou a občas při tom neopo-
meňte překročit práh knihovny, která 
tu byla, je a vždy bude pro Vás!

Mgr. Gabriela Klabačková

V  průběhu roku jsme se účastni-
ly různých akcí jako oslava MDŽ, kde 
jsme byly obdarované kytičkou, taktéž 
Svátku matek, kde jsme dostaly květiny 
a strávily jsme krásné odpoledne. Spolu 
se Svazem žen se některé členky účast-
nily zájezdu do Kroměříže. Zajely jsme 
se podívat do lázní Luhačovic, smažily 
jsme koblihy, opékaly špekáčky, slavily 
půlkulaté a kulaté narozeniny. Na Va-
lašský kumšt pro radosť aj užitek jsme 
upekly dvacet plechů koláčů. Navštívi-
ly jsme muzeum ve Slavičíně a na bese-
dě s mluvčí Policie ČR paní Kozumplíko-
vou ze Zlína jsme se dozvěděly o neka-
lých praktikách tzv. šmejdů a ochraně 
vlastního majetku. Také jsme podnik-
ly zdravotní vycházku směrem na Pet-
růvku, kterou jsme zakončily společným 
obědem v restauraci Záložna.

Městská knihovna pro nás uspořá-
dala několik besed a kvízů pro seniory 
– o zdraví, výživě a váze. Vedoucí knihov-

ny paní Klabačková nám přednesla zají-
mavé příběhy z Valašska a o životě Vala-
chů. U nás v klubu jsme měly velmi milé
vystoupení dětí z mateřské školky Vlá-
ra pod vedením paní ředitelky Spurné.
Měly pro nás připravené pásmo písniček
a tanečků. Moc se nám to líbilo a za od-
měnu jsme jim upekly něco dobrého.

Navštívily jsme naše spoluobčany ži-
jící v domově důchodců v Loučce a pře-
daly jsme jim malé dárečky. Naši práci
jsme ukončily posezením a společnou
večeří v  restauraci Záložna. Scházíme
se v budově městské knihovny každou
středu v 13.00 hodin. Přijďte mezi nás,
budete vítáni. Přivítáme jednotlivce
i manželské páry.

Poděkování patří všem, kdo nám po-
máhají. Všem příznivcům i čtenářům Sla-
vičínského zpravodaje přejeme do nové-
ho roku 2017 pevné zdraví, hodně spo-
kojenosti a úspěchů.  Jiřina Brlicová,

vedoucí Klubu důchodců

Klub důchodců v roce 2017

Na svatou Kateřinu slavíme v Nev-
šové hody. Na kulturním domě se této 
akce letos zhostil Klub žen ve spoluprá-
ci s osadním výborem. Ženy z Ježova 
všechny návštěvníky zaujaly svým pro-
gramem stloukání másla a zpěvy lido-
vých písní. A šmrnc tomu dodala cimbá-
lová muzika Ohnice z Uherského Hra-

diště. Děkujeme všem návštěvníkům
za hojnou účast. A také všem pořadate-
lům, kteří tuto akci s láskou připravovali. 

Tuto akci finančně podpořili: Nadace 
Synot, založena senátorem Ivo Valentou,
a Osadní výbor Nevšová.

Simona Goňová, 
místopředseda Klubu žen

Nevšovské hody
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 13. ledna 2017 vzpomeneme 
10. smutné výročí úmrtí paní 

Marie DANIŠKOVÉ
ý

 ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 22. ledna 2017 uplyne 10 let od úmrtí 
pana Ing. Miloše HAUNERA ze Slavičína. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka

 a děti s rodinami.

Dne 27. ledna 2017 vzpomeneme 8. výročí 
úmrtí pana Zdeňka FLOREŠE ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Miroslava, synové Zdeněk, Lubomír a Josef 

s rodinami.

Dne 3. ledna 2017 uplynou 3 roky od chvíle, 
kdy nás navždy opustil milovaný syn,

pan Radek ČÍŽ
y pp

 z Rokytnice. 
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,

syn a ostatní příbuzní.

Dne 5. ledna 2017 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí paní Elišky URBANOVÉ

p
, rozené 

Viceníkové, ze Slavičína. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, dcera a rodina Viceníkova.

Děkujeme spolužákům pana Ivana JANČEKA 
za to, že na něho vzpomněli květinami 

u příležitosti loňského srazu čtyřicátníků. 
Rodiče a sourozenci

Dne 20. ledna 2017 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Alois MUDRÁK
y

 z Lipové. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka,

děti, vnuci, pravnuci a ostatní příbuzenstvo.

Dne 29. ledna 2017 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás opustil pan Ivan PETRÍK. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
dcera Anna a synové Robert a Jan s rodinami.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 28. ledna 2017 
uplyne už 8 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička, 

paní Jiřina SALVETOVÁ
p

ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují 

děti s rodinami.

Dne 7. ledna 2017 vzpomeneme 8. smutné 
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan František ČASTULA

z Hrádku. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem, kteří dne
17. prosince 2016 doprovodili na poslední 
cestě pana Aloise PINĎÁKA 

p
ze Slavičína.

Děkujeme rovněž za květinové dary a projevy 
upřímné soustrasti. Zarmoucená rodina

Dne 25. ledna 2017 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí pana Vladimíra HRABINY

z Bohuslavic. Stále na něj s láskou a úctou 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 4. ledna 2017 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Zdeňka URBANA ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná
manželka, syn, dcera a sestra s rodinou.

Dne 7. ledna 2017 
uplynou 3 roky od chvíle, 

kdy nás opustila paní Marie SMOLKOVÁ
y

. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Jaromír, syn Jaromír s rodinou, 
tatínek Rudolf, bratr Vlastimil s rodinou 

a bratr Jaroslav s rodinou.

Dne 1. ledna 2017 
by se dožil 80 let pan Oldřich STANĚK

z Hrádku a dne 8. ledna 2017
vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 

paní Zdeny STAŇKOVÉ z Hrádku. 
Vzpomíná dcera Lenka s rodinou.

Dne 10. ledna 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí chvíle,

kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, paní Milada LYSÁ

y p
 z Petrůvky. 

S láskou a úctou na ni vzpomíná 
syn s rodinou a rodina Daňkova.

Dne 13. ledna 2017 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí 

pana Ivana JANČEKA ze Slavičína. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 
rodiče, sestry Lenka,

Iveta a bratr Vojta s rodinami.

Dne 19. ledna 2017 vzpomeneme nedožité
88. narozeniny naší maminky, babičky 
a prababičky, paní Marie ŠEBÁKOVÉ

y yy

ze Slavičína. Dne 16. června 2017 si
připomeneme 5. výročí jejího úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomíná syn s celou
rodinou.

Dne 1. ledna 2017 by se dožil 76 let náš 
milovaný tatínek, pan Alois RYZA. 

Dne 25. prosince 2016 jsme si připomněli
4. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy
opustil. S láskou vzpomínají dcery a syn

s rodinami.

Dne 15. ledna 2017 vzpomeneme 25. výročí 
úmrtí pana Františka BAKLÍKA

p
 z Hrádku.

Čas plyne, vzpomínka zůstává… 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 14. ledna 2017 si připomínáme 
4. smutné výročí úmrtí paní 

Marie FRANCOVÉ
ýý
 a dne 25. ledna 2017 

si rovněž připomeneme smutný den, kdy nás 
opustil pan František FRANC z Rudimova.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 21. ledna 2017 uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil manžel a tatínek,

pan Ing. Antonín PAZDERA, CSc. S bolestí, 
láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka Bronislava, syn Radim a syn Patrik 
s manželkou Dianou.
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Dne 1. ledna 2017 
by se dožil 60 let

pan Pavel KORVAS z Petrůvky. 
Vzpomíná celá rodina.

Společenská kronika
NAROZENÍ – LISTOPAD
Tomáš a Veronika Németovi – dcera Anna
Petr Švajda a Sabina Divilová – dcera Amálie
Tomáš a Pavla Drgovi – syn Michal
Vítězslav a Kateřina Jahnovi – syn Dominik

ÚMRTÍ
12. 11. 2016 Ludmila Poláčková, 82 let, Slavičín
22. 11. 2016 Stanislava Minaříková, 81 let, Slavičín
29. 11. 2016 František Navrátil, 84 let, Slavičín
30. 11. 2016 Jiří Slovák, 61 let, Bohuslavice

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.

Dne 21. ledna 2017 to bude již 17 let,
co dotlouklo srdce naší milované maminky, 

manželky, babičky, paní Anežky JANKŮ. 
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Tříkrálová sbírka 2017
Milí koledníci, kluci a holky,
slyšel jsem vyprávět o jedné tříkrálo-

vé skupince, které před nosem zabouch-
li dveře. Na zazvonění ta paní sice ote-
vřela, ale když uviděla koledníky, vyna-
dala jim, ať neotravují a starají se o sebe 
a přidala k tomu pár peprných nadávek. 
Pak práskla dveřmi a koledníci zůstali jak 
opaření. V jednom se zvedala zlost, jiný 
se cítil ponížený, další však řekl: „Ale co, 
přece jim zazpíváme.“ Zazpívali celou ko-
ledu „My tři králové jdeme k vám“ a s ra-
dostí odcházeli. Jak to, že měli radost? 
No přece proto, že to vyhráli. Přemoh-
li zlo dobrem. Tak to dokázal Pán Ježíš, 
když z kříže odpouštěl těm, kdo jej tam 
přibili. My se pokoušíme jít v  jeho sto-
pách a jeho jednání, jeho slovo, jeho ra-
dost přinášet těm, ke kterým přichází-
me, i když nás třeba někteří nepřijmou.

Když jsme na setkání koordinátorů 
TKS slavili mši svatou, zněla tam jako od-
pověď na žalm věta „Všude na zemi pro-
nikl jejich hlas.“ To platilo o apoštolech 
a já jsem si znova uvědomil, že to platí 
o každém z nás, když koledujeme (a ne-
jen tehdy). Hlas koledníků proniká v ce-
lém Česku, Evropě a v řadě jiných zemí 
světa, tam, kde lidé věří v Pána Ježíše. 
Patříme do velké party, která je na ce-
lém světě. 

Už zpěvem koledy přinášíte radost
a  přání dobra (štěstí, zdraví vinšujem 
vám…). Po zpěvu koledy ještě společně 
zarecitujte: „V Písmě svatém jsme se do-
četli a vírou se předsvědčili, že Pán Ježíš 
se stal člověkem, aby přinesl spásu všem 
lidem. To Vám zvěstujem.“

Řada lidí, zvláště starých a opuště-
ných, i mnoho dětí se na Vás těší. Však si 
na ně dobře vzpomínáte. Přidávám jed-
nu vzpomínku ze Zlína: „Přišly jsme k jed-
nomu domku. Zazvoníme a čekáme. Jak-
mile se otevřou dveře, spustíme naši oblí-
benou. Ve dveřích stojí sympatická paní, 
věkem kolem šedesátky. Z jejího pohledu 
jsme cítily ochotu poslouchat, proto zpí-
váme koledu celou. Po zazpívání se ptám, 
zda nám přispěje na tříkrálovou sbírku.
S  laskavou tváří paní vsune do kasičky 
bankovku. Píšu jí nad dveře Kristus po-
žehnej tomuto domu. Dárkyně se přizná-

váá, že jsme ji dojaly k slzám: „Moc Vám 
zaa milou návštěvu děkuji. Před pár dny 
mii zemřel manžel.“ Je to mazec. A jsem 
v ššoku. Nevím, co na to říct. Rozloučíme 
se a putujeme dál. Aby to holky neviděly 
tak zamáčknu slzu. Vzpomínám na slo-
vaa z dnešní mše: „Koledování může mít 
prro spoustu lidí velký význam.“ Ať jsou 
to vzpomínky z dětství, či snad být tro-
chhu důležitá a dát něco potřebným nebo 
vyyjjít ven ze svého smutku a podívat se 
naa druhého člověka a uvědomit si, že je 
svvět pořád krásný a je pro co žít. Děku-
ji zza možnost účastnit se sbírky.“ (Míša 
Vaačurová, Zlín 2013)

Tak vidíte, přinášíme ještě něco víc 
neež přání. Přinášíme požehnání. Písme-
naa K+M+B+2017 ve svém původním vý-
znamu totiž znamenají „Kristus mansi-
onnem benedicat“, to je latinsky, a česky 
to znamená „ať Kristus požehná tento 
důům (byt, místnost)“ v roce 2017. Žeh-
naat přitom znamená prosit Boha, aby 
čloověka zahrnul dobrem. Bude krásné, 
když budete křížky (ne plusy) na dveře 
psát a přitom v duchu Boha za lidi, kte-
ří vv tom domě bydlí, prosit. Přát dobro 
moohou druhým všichni, i když nejsou po-
křtění, a prosit Boha za druhé také, když 
aspoň tuší, že ten Někdo dobrý, krásný, 
pravdivý a laskavý nad námi je.

Ty křížky jsou tři proto, aby nám při-
poomínaly, že ten tajemný Někdo je jeden 
Bůůh, ve kterém jsou tři osoby. Otec, Syn 
a DDuch svatý – Tři v jednom. Je to krásné 
tajjemství, o kterém nám Pán Ježíš řekl, 
že ti tři se vzájemně obdarovávají a mají 
se tak rádi, že jsou jedno. 

Všímáte si, že teprve teď přichází 
naa scénu kasička? My přece nejsme vý-
běěrčí daní, kteří mají z druhých vytřískat 
coo nejvíc peněz. Jen dáváme lidem pří-
ležžitost k tomu, aby i oni byli dobří. Jis-
tě že potěší, když jsou lidé štědří a když 
daají zase o něco víc než vloni (a nám se to 
poodařilo), ale hlavní je to, že koledová-
nímm společně pomáháme lidem, kteří po-
mooc potřebují, a šíříme dobro a radost. 

Než vyjdeme koledovat, tak nejen 
zazpívejme koledu, abychom se sezpí-
vali, ale pomodleme se, poprosme: „Ty, 
Paane Ježíši, Ty ve mně měj ty lidi, ke kte-
rým přijdeme, rád“.

Všimli jste si, žee stálee píšu „my“?
To proto, že každoroočně také chodím 
koledovat. S dalšímmi spolupracovní-
ky z  Arcidiecézní ccharityy Olomouc 
(ACHO) přinášíme rradosttnou zprávu 
o narození Spasitele předdstavitelům 
kraje, univerzity, arcidieccéze. Všem 
ze srdce žehná

Mons. Bohummír Vitásek, 
preziident ACHO

Charita sv. Vojtěěcha SSlavičín tra-
dičně vstupuje do novéhho roku pří-
pravami na  Tříkrálovou sbírku. Je 
tomu tak i letos. 

Termín sbírky připaadl na prv-
ní lednovou sobotu rroku, tedy
na 7. ledna 2017.

V  tento den se 69 skkupinek ko-
ledníčků se svými vedoucími vydá 
do ulic našeho měssta a ddo okolních 
vesnic, aby Vám vvšem ppřinesli ra-
dostnou zvěst Vánooc, narrození Ježí-
še Krista a poprosili o darr pro pomoc 
lidem v nouzi. Hlavnním posláním sbír-
ky je upozornit na potřebné lidi ko-
lem nás a pomoci jim.

Na  cestu koleddníkůmm požehná 
Mons. Marian Dej již v páátek 6. led-
na 2017 v kostele svv. Vojtěěcha ve Sla-
vičíně. Více informaací o sbbírce může-
te pak naleznout na www.trikralovas-
birka.cz nebo wwww.slavicin.charita.
cz. V minulém roce byl výýtěžek sbír-
ky 456 078 Kč. Část finanččního obno-
su putovala na pommoc doo zahraničí. 
Další část pak byla vyyužita pro přímou 
pomoc rodinám v tísni, sttarým a ne-
mocným, lidem v noouzi z oblasti Slavi-
čínska, na podporu vznikuu nové soci-
álně terapeutické dílny vee Štítné nad
Vláří, podporu činnoosti Deenního cen-
tra Maják. Všem, ktteří se rozhodnou 
do sbírky přispět, přředemm děkujeme.

Pracovníci Charity ssv. Vojtěcha

Přátelé z lásky, z. s.Přátelé z lásky, z. s.
Náš spolek by rád veřejnost sezná-

mil s činností v loňském roce, ve kterém
jsme uskutečnili několik zajímavých akcí.

Jednou z největších akcí, kterou jsme 
uspořádali v červnu, byl třídenní rehabili-
tační pobyt v hotelu Mesit v Horní Bečvě,
ten jsme absolvovali již potřetí v krásném
prostředí Beskyd. Užili jsme si tu hlavně
koupání a také příjemné chvíle u táborá-
ku. Velmi se nám líbilo i Dřevěné městeč-
ko v Rožnově pod Radhoštěm, které jsme
navštívili během našeho pobytu. Dozvě-
děli jsme se mnoho zajímavostí o životě
na chudém Valašsku a rovněž zhlédli kon-
cert, který byl součástí tamních slavností.

Každoročně podnikáme jednoden-
ní výlet, kde děti poznávají krásy přírody
a  historii určité oblasti. Tentokrát jsme
na začátku září navštívili Baťův kanál. Plavili
jsme se na lodi kolem Strážnice, kde nám
paní průvodkyně poutavě vyprávěla histo-
rii této významné technické památky Zlín-
ského kraje. Poté jsme navštívili tamní Mu-
zeum vesnice jihovýchodní Moravy. Jed-
ná se o skanzen, který se od toho rožnov-
ského liší tím, že popisuje život na Luha-
čovském Zálesí, Kopanicích a Moravském
Slovácku. Průvodce nás provedl areálem
a poutavě vyprávěl nejen o skanzenu, ale
i o starodávných zvycích našich předků. 

Pravidelně si s dětmi jdeme zasporto-
vat na bowling a v září jsme se u táboráku
sešli v Rokytnici u rybníka, kde nám míst-
ní rybář vylovil kapříka z vody na ukázku.

Na konci listopadu jsme si v budově 
městské knihovny společně upekli vánoč-
ní perníčky, které se povedly a chutnaly
i na vánoční besídce. Na ní jsme se rozlou-
čili se starým rokem, u stromečku zazpí-
vali koledy a dětem rozdali malé dárečky.

Pracovnice knihovny ve Slavičíně pro 
nás připravily pohádkové představení,
za což jim patří náš dík a těšíme se na dal-
ší spolupráci.

Mnohokrát děkujeme všem sponzo-
rům, kteří mají největší zásluhu na mož-
né realizaci našich plánů. Náš velký dík
patří: městu Slavičín, Mechanizačním
službám, s. r. o., Bojkovice, ČSŽ Slavičín
a Nadaci SYNOT a panu Zvonkovi. Záro-
veň přejeme všem do nového roku 2017
hodně zdraví, rodinné pohody a hodně
slunečních dní.

Ivana Sukaná

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín 
přeje všem čtenářům do  nové-
ho roku 2017 hodně pracovních 
i osobních úspěchů a Boží požeh-
nání. Děkujeme touto cestou všem 
dárcům, příznivcům a  dobrovol-
níkům za  jejich pomoc, podporu 
a spolupráci.
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Investiční akce 2016:Investiční akce 2016:
1 – Cisternová automobilová stříkačka pro JPO II - SDH 
Slavičín
2 – Oplocení víceúčelového hřiště – Divnice–
3 – Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ Slavičín 
4 – Nový chodník – Divnice 
5 – Nový chodník a parkovací stání – ul. Jasmínová 5
6 – Opravený chodník – ul. Příčná6
7 – Opravený chodník na hřbitově – za kostelem7
8 – Rekonstrukce kuchyně ZŠ Vlára8
9 – Slavičín – bezpečné město II – bezpečnostní osvět-9
lení přechodu pro chodce - ul. K. Vystrčila 
10 – Venkovní fitness pro seniory – cyklostezka Hrádek0
11 – Opravené schodiště u hlavního vstupu ZŠ Vlára

9

8
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Kulturní akce 2016:Kulturní akce 2016:
1 – Fašankový průvod Slavičínem 
2 – Valašský kumšt pro radosť aj užitek 2
3 – Oslavy 760. výročí první písemné zmínky 3
o Slavičíně – vystoupení Slavičánku
4 – Dožínky aneb jak to bylo po staru4
5 – Svatovojtěšský jarmark 5
6 – Park párty6
7 – O pohár starosty města v nohejbalu trojic7
8 – Pohádkový les8
9 – Bajkap9
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Poodděkoovánníí
Vlonni jsem byla jižž ppodruuhé hos--

ppitalizovvvaná ve  slaviččínnské nemoc--
nnici. Chccci poděěkovat vvššem lékařům, 
ssestřičkkáám a  oostatnímu peersonáluu 
zza  přívěěětivý ppřístup k  pacientům, 
vvstřícnosst, ochootu a chvválím tééž za per--
ffektní ččistotu prostřeedíí a  výýbornouu 
sstravu. Kataríínaa Onddráčkováá

Restaurace Záložna přijme
brigáddnnici doo obsluhhy přes obědy 

ponddělí – pááteek.
Tel.: 6604 2877 4414.

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

ZIMNÍ 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 9–12 hodin ve vodě teplé 30 °C. 
Vítáme oba rodiče! Začínáme 4. února 2017!

Bližší info a přihlášky na www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo e-mail brumov@plavacek-deti.cz

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

Pondělí – ppátek: 9.00 – 17.00 hodin
Adresa: ODD TIS Bojkoviccee
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer
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Po  43 letech jsem byl absolventy
učebních oborů strojní zámečník, sou-
stružník kovů a frézař pozván k přátel-
skému posezení. Atmosféra byla srdeč-
ná, ale při pohledu na zažloutlé fotogra-
fie, bylo zřejmé, že čas našeho mládí je
již dávno za námi.

Při této příležitosti mi dovolte malou
vzpomínku na začátky existence Střed-
ního odborného učiliště ve Slavičíně.

Výuka žáků slavičínského regionu
byla zajišťována na Učňovské škole Va-
lašské Klobouky a v tehdejším Gottwal-
dově. To s sebou neslo celou řadu pro-
blémů s jejich dojížděním a ubytováním.
Na  základě modernizace a  rozvoje vý-
roby v Závodě říjnové revoluce, pozdě-
ji podniku Vlárské strojírny Slavičín, vy-
vstal požadavek na zřízení vlastního zá-

zemí pro výuku žáků.
Počáteční teoretická i praktická vý-

uka probíhaly v nevyhovujících dřevě-
ných budovách bývalých vojenských ka-
sáren. Přestože nadřízený Odbor škol-
ství Jm KNV Brno nepočítal s existencí 
odborné školy, byla začátkem 70. let za-
počata první výstavba dílen, které byly 
v  roce 1974 dány do provozu pro od-
bornou výuku oboru nástrojař, zámeč-
ník, frézař a brusič. O dva roky později 
byla v druhé etapě výstavby vybudová-
na budova pro teoretickou výuku. Hru-
bou stavbu a veškeré pomocné práce při 
výstavbě obou budov prováděli učitelé 
a mistři odborné výchovy. 

Počátkem 80. let pak bylo střední 
odborné učiliště zásluhou vedení pod-
niku Vlárské strojírny Slavičín vybaveno 

Setkání s absolventy Středního 
odborného učiliště Slavičín

moderními obráběcími a číslicově říze-
nými výrobními stroji. Kvalitní praktic-
kou a teoretickou výukou se škola za-
řadila na jedno z předních míst v rámci 
Jihomoravského kraje.

To, že za  poměrně krátkou dobu
škola vychovala celou řadu kvalifikova-
ných strojírenských odborníků, techni-
ků a inženýrů, nebylo jen zásluhou teh-
dejších učitelů a mistrů odborné vý-
chovy, ale i náročných požadavků ře-
ditele podniku.

Všichni pracovníci učiliště i podni-
ku vtiskli nesmazatelnou a nezaměni-
telnou pečeť kvalitní výchově a vzdě-
lání, které se dále rozvíjí a pokračuje 
i v současné době. 

Po 35 letech jsem navštívil Střed-
ní odborné učiliště ve Slavičíně, kte-
ré jsem od počátku pomáhal budovat 
a následně v něm 19 let učil. Byl jsem 
mile překvapen úrovní jeho vybave-
nosti, modernizací a  nově vzniklými 
učebními obory.

Propojenost gymnaziálního a od-
borného vzdělávání, které s sebou při-
neslo celou řadu pozitiv, vhodně dopl-
nilo různorodost oborů školy. Má inspi-
rativní charakter jak pro žáky a rodiče, 
tak i pro i firmy, kterým škola může na-
bídnout dobře připravené odborníky.

Všichni, kteří jsme před více než
50 lety stáli u zrodu této střední školy 
a sledovali její další vývoj, můžeme být 
spokojeni, že myšlenka vedení podniku 
Vlárských strojíren a tehdejších před-

stavitelů města Slavičín byla správná.
Tak, jak tomu bylo v minulosti, ve stej-
ném duchu pokračuje vzdělávání žáků
i v současné době a jsem přesvědčen,
že tomu tak bude i v následujících le-
tech. Předpokládám, že škola bude na-
bízet nadále kvalifikované absolventy
učebních a studijních oborů jednotli-
vým firmám regionu.

Závěrem mi dovolte, abych popřál 
ředitelství Gymnázia Jana Pivečky
a Střední odborné školy ve Slavičíně,
všem učitelům a zaměstnancům do dal-
ších let hodně úspěchů v řídící a peda-
gogické práci, hodně tvůrčích myšle-
nek a nápadů. Výuka žáků, která byla
započata před půl stoletím, aby měla
neustále vzrůstající úroveň.

Chtěl bych poděkovat za milé po-
zvání všem absolventům ročníku 1955.
Umožnilo mi to setkat se s  bývalým
pracovníkem vedení podniku panem
Oldřichem Petrem, s kolegyní učitel-
kou, paní Mgr. Ludmilou Vavrečkovou,
panem Antonínem Valčíkem, bývalým
mistrem odborné výchovy, později zá-
stupcem ředitele pro odborný výcvik.
V  neposlední řadě patří poděkování 
Ing.  Vlastimilu Stejskalovi, absolven-
tovi, pozdějšímu vedoucímu ekono-
mického oddělení a zástupci ředitele
pro TEÚ a všem dalším organizátorům
tohoto úspěšného setkání.

Ing. Aleš Loveček, učitel odborných 
předmětů a bývalý zástupce ředitele 

pro teoretickou výuku

POZVÁNKY 
A KALENDÁŘE
 3. 1., 4. 1., 5. 1. budova knihovny
Přástky

 14. 1. Sokolovna
Farní ples

 19. 1. Sokolovna
Novoroční koncert ZUŠ

 21. 1. Sokolovna
Valašský bál

 26. 1. Sokolovna
Žítková a její bohyně

 28. 1. Sokolovna
Ples města

Připravujeme:
 Ples ZUŠ
 Ples ZŠ Vlára
 Ples po našem
 Hasičský ples

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 Ptá-
ček 

Domácí zápasy v lednu 2017:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž, 
sobota 21. 1. 2017, 16.30 hod.

Krajská soutěž
V  době uzávěrky zpravodaje neby-
lo vytvořeno rozlosování, bližší infor-
mace o  domácích zápasech družstev 
KK CAMO Slavičín B a C 
na www.kksz-kuzelky.cz

Kuželkářský klub
Slavičín

Diaklub ve spolupráci s Městskou
knihovnou Slavičín 

zve širokou veřejnost i školy 
na akci

Přástky
3. ledna, 4. ledna a 5. ledna 2017

v budově městské knihovny.

Vítán je každý, kdo má zájem
o tradice!

Členky Diaklubu přejí všem svým 
příznivcům v novém roce 2017 

hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti. 
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Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení

Vánoční naladění v infocentru
Dny, které postupně ukrajoval mě-

síc prosinec do Vánoc, byly u nás v Měst-
ském infocentru Slavičín provoněné 
tradičními vůněmi spojenými s Váno-
cemi – jehličím a perníčky. Krásně vy-
řezávané dřevěné betlémy pana Jana 
Cvešpera doplňovaly adventní věnce, 
svícny a vazby ze sušených květin paní 
Marie Rumplíkové. Voňavé krásně rost-
lé smrčky okrášlily pestré ozdoby, které 
vytvořily šikovné děti v kroužcích Domu 
dětí a mládeže ve Slavičíně. Na několi-
ka stromcích jsme zase mohli obdivo-
vat perníčky i další tradiční a netradič-
ní ozdoby, které nám laskavě poskytly 

členky Diaklubu.
Za  vykouzlení krásné atmosféry, 

kterou uvítal nejeden návštěvník na-
šeho infocentra, touto cestou děkuji: 
panu Cvešperovi za laskavé zapůjčení 
betlémů, paní Rumplíkové za vytvoře-
ní dekorací ze sušených květin, člen-
kám Diaklubu za  napečení perníčků 
a výrobu ozdob, dětem a pracovnicím 
DDM Slavičín za ozdoby nejen z papí-
ru a v neposlední řadě paní Štěpaníko-
vé a paní Jandlové za obětavou pomoc 
při instalaci výstavy. 

Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín












Město Slavičín ve spolupráci s SDH Divnice 
Vás srdečně zve na

PLESSESLELLP
MĚSTATASTSSSĚSMĚMM

v sobotu 28. ledna 20172017edna 28. l sobo
od 20.00 hodin v sále Sokolovny ve Slavičínněny ve Slavičkolovle SoSdin v sod 20.00 h .

Hraje: ra KasanovaanovoKasa
Tombola, občerstvení,írstvob

míchané nápoje od barmana
Vstupné včetně místenky: 100 Kč

Předprodej vstupenek:
Městské infocentrum Slavičín (577 342 251)

Základní umělecká škola Slavičín ve spolupráci s městem Slavičín pořádá

Novoroční charitativní koncert
účinkují žáci a učitelé ZUŠ Slavičín

čtvrtek 19. ledna 2017, 18.00 hodin Sokolovna Slavičín
dobrovolným vstupným přispějete na rehabilitační pomůcky

 pro slavičínskou nemocnici



Všem našim čtenářům, přispěvatelům a návštěvníkům přejeme do nového 
roku hodně šťastných chvil, pevné zdraví a úspěchy v osobním i pracovním 

životě. Ať Vás v roce 2017 čekají jen dobré zprávy!
Redakce Slavičínského zpravodaje a Městské infocentrum Slavičín


