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Svoz odpadu 
papír (modré pytle) 13. 9.
 plasty (žluté pytle), nápoj. kartony 
(oranž. pytle) 27. 9.
 bioodpad (hnědé pytle – 1 ks/10 Kč)  
5. 9., 19. 9.

Pozvánka 
na zastupitelstvoPrvním zářím začíná čtvrtý měsíc

provozu služby Senior taxi. Za  tuto
dobu již evidujeme přes 90 regis-
trovaných zákazníků a téměř denně
odvezeme spousty z  vás do  pře-
dem nahlášených cílových zastávek.
Zaznamenali jsme už několikrát do-
taz, zda je možnost se ještě přihlá-
sit. Odpověď zní ANO. Každý pra-

Senior taxi covní den od  6.30 do  15.00 ho-
din se můžete přijít zaregistrovat 
k  nám na  sídlo Služeb města Sla-
vičína. Pokud nemáte možnost se 
k nám dostavit, můžete se registrovat 
i telefonicky na čísle: 777 320 956. Na 
tomto čísle můžete objednávat i jízdy.

Jsme rádi za váš zájem a těšíme
se na další jízdy službou Senior taxi.

Gabriela Bartozelová,
Služby města Slavičína

Zveme občany na zasedání
Zastupitelstva města 

Slavičína, které se uskuteční 
ve středu 6. září 2017

od 16.30 hodin
v sále Sokolovny.



Výběrové řízení 
na pronájem bytu 2 + 1

ý

Město Slavičín nabízí do proná-
jmu byt č. 4 v III. nadzemním podlaží 
domu čp. 17, na ulici Nádražní, v ka-
tastrálním území Hrádek na Vlárské 
dráze (nad prodejnou jízdních kol)
 byt sestává z dvou pokojů, kuchy-
ně, předsíně, koupelny, WC, k bytu 
náleží sklepní kóje a balkon 
celková podlahová plocha bytu 
včetně sklepní kóje a  balkonu je 
77,6 m2

výše měsíčního nájemného činí 
3 720 Kč
pronajímatel je oprávněn jed-
nostranně  zvýšit nájemné vždy 
od 1. dubna každého roku maximál-
ně o 5 % ročně a míru inflace stano-
venou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh 
na služby spojené s bydlením (topení, 
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se 
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na  úřední desce města Slavi-
čín nebo webových stránkách měs-
ta Slavičín a  společnosti BTH Slavi-
čín – www.bth-slavicin.cz. Písemné 
žádosti budou přijímány do 13. září 
2017 osobně nebo poštou na adresu: 
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

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

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

Podrobnější informace týkající se 
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na  úřední desce města Slavi-
čín nebo webových stránkách měs-
ta Slavičín a  společnosti BTH Slavi-
čín – www.bth-slavicin.cz. Písemné 
žádosti budou přijímány do 13. září 
2017 osobně nebo poštou na adresu: 
BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Letní měsíce jsou již za námi a mu-
síte uznat, že byly krásné a plné slu-
níčka. Měsíc září je ve znamení školy 
a určitě se všechny děti těší, některé 
na nové prostředí, jiné zase na učení, 
paní učitelky, kamarády a nové zážitky.

My v Domě dětí a mládeže Slavičín, 
interní i externí pracovníci se už nemů-
žeme dočkat, až se opět otevřou dve-
ře zájmových kroužků pro nastávají-
cí školní rok.

Ale ještě než začneme, malinko se 
poohlédneme za prázdninami.

V minulém čísle Slavičínského zpra-
vodaje jsme veřejnost našeho města 
informovali o průběhu červencových 
aktivit našeho zařízení a  ani v  srpnu 
tomu nebylo jinak.

Dětem byl otevřen první srpnový 
příměstský tábor s  pohádkovým za-
měřením, který měly na starosti Eliš-
ka Fojtíková, Domča Štefaníková, druhý 
tábor byl s tvořivou tematikou a vedly 
ho Eliška Jančaříková, Zuzka Kolářová 

a Jolana Štěpančíková. Dalším již v po-
řadí třetím byl námořnický příměstský
tábor, kterého se ujaly děvčata Marcela
Lišková, Andrea Poláchová, Eliška Foj-
tíková a již posledním příměstským tá-
borem letošních prázdnin byl tábor se
sportovním zaměřením s Marcelou Liš-
kovou a Andreou Poláchovou.

Děvčata, naše externí pracovnice,
se táborů ujala skvěle a bylo vidět, že
vedení táborů nepovažovala jen za při-
výdělek, ale hlavně je to s dětmi moc
bavilo a to je při naší práci velice důle-
žité. Děvčata, ještě jednou velké díky.

Chtěli bychom také poděkovat paní
Daniele Kuncové, která přišla za dětmi
se svým pejskem a přiblížila dětem, co
takový asistenční pejsek dokáže.

Naše zařízení v  průběhu prázd-
nin zrekreovalo prostřednictvím deví-
ti aktivit celkem 209 dětí ze Slavičína
i okolních obcí.

V  současné době je k  dispozi-
ci Nabídkový list zájmových krouž-

ků pro školní rok
2017/2018. A  co
nabízíme?

V o l n o č a s o -
vé aktivity v rám-
ci pravidelné čin-
n o s t i  ( z á j m o -
vé kroužky, kur-
zy…). V rámci ne-
pravidelné činnos-
ti (různé aktivity
– akce, semináře,

výukové programy, tábory…). O naší
činnosti, nabídce zájmových kroužků
na nový školní rok 2017/2018 se mů-
žete dočíst na našich webových strán-
kách – www.ddmslavicin.cz a Faceboo-
ku. Informace tam najdete k datu 5. září
2017. Taktéž děti dostanou informace
s nabídkou ve školách a k dispozici bu-
dou i v DDM.

Zahájení činnosti zařízení bude 
2. října 2017.
A jaké aktivity nás čekají v září?
 13. září 2017 „V  září světlušky
září“, celorepubliková humanitár-
ní akce
 16. září 2017 Pohádkový les pod
záštitou Nadace J. Pivečky
 22. – 23. září 2017 XIV. ročník Po-
hádkiády, akce, kterou již tradičně při-
pravujeme ve  spolupráci s městskou
knihovnou.

My v DDM se již moc těšíme na své 
klienty, především děti, na našich pra-
videlných a  nepravidelných aktivi-
tách ve školním roce 2017/2018 a dě-
tem přejeme radostný začátek škol-
ního roku.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

Zprávy z domečku pro děti

Vzdělávací středisko
Po  8.00 – 13.00
Út  8.00 – 13.00
St  8.00 – 13.00
Čt   zavřeno
Pá  8.00 – 13.00

V  tuto dobu je možné využívat 
12  PC a Internet zdarma. Denní limit 
na  návštěvníka je 1 hodina. Za  po-
platek je možnost tisku, kopírování 
a ukládání dokumentů na média, vaz-
bu do  kroužkové vazby, laminování 
dokumentů. 

V případě konání kurzů nebo jiných 
vzdělávacích akcí je možnost využití PC 
učebny veřejností omezena.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači 
20 hodin (500 Kč)

Práce na PC pro pokročilé 
20 hodin (700 Kč) 

 Internet a komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)

 Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 30 hodin (1 000 Kč)

 Základy daňové evidence  
30 hodin (1 000 Kč) 

 Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč

 Ruský jazyk pro pokročilé – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč

 Kurz první pomoci – cena podle
počtu osob

Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 8 účastníků. 

Hlaste se na   telefonním č ísle
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-

říme pomocí různých kreativních tech-

nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.
 Každé úterý v 16.00 hodin v měst-
ské knihovně
 Plán aktivit na září: pletení z papíru
Připravujeme:
 16. 9. Pohádkový les. Koná se jen
za příznivého počasí. Sledujte web
www.pivecka.cz, www.mesto-slavicin.
cz a Facebook.
 18. 10. Benefiční představení
Zítra to roztočíme, Jaroušku!

Vstupenky lze zakoupit v nadaci 
a infocentru od 11. září 2017



25. rok existence gymnázia ve Slavičíně zahajuje
rozsáhlou rekonstrukcí za více jak 30 mil. Kč

gygy

Milí přátelé, dovolte mi na začátku
školního roku 2017/2018 Vás upřímně
pozdravit s přáním, že bude ve všech pa-
rametrech alespoň tak úspěšný jako rok
minulý. Znovu věřím a těším se na naši
spolupráci, Vaše připomínky a námě-
ty, protože jen vzájemné naslouchání
může kvalitativně naši školu rozvíjet ku
prospěchu dětí.

Chci Vás nyní seznámit se stavem
rekonstrukce budovy gymnázia a s je-
jím dopadem na zahájení školního roku.

Školní rok zahájí studenti v pondělí
4. září 2017 v 7.40 hodin v budově gym-
názia, s primány mohou přijít i zákon-
ní zástupci. Práce za více jak 10 mil. Kč
probíhají dle stanoveného harmonogra-
mu, a proto v průběhu září budou stu-
denti vyučováni pouze v prvním a dru-
hém patře. Přízemí bude pro studen-
ty a zaměstnance zcela uzavřeno k do-
končení kompletací. Studenti budou
mít přístup do budovy pouze zadními
vchody. Po tuto dobu se nebudou pře-
zouvat. Operativní pokyny budou pro

všechny na intranetu školy.

Druhá fáze investiční akce „Půdní 
vestavba odborných učeben“ za  cca 
20 mil. Kč je schválena orgány IROP k fi-
nancování. Nyní se připravuje veřejná 
zakázka na dodavatele stavby a podle 
termínu vysoutěžení bude definitivně 
stanoven termín realizace. Chtěli by-
chom zahájit práce na půdě co nejdří-
ve, samozřejmě za předpokladu, že vý-
uka nebude nijak narušena. Tato stav-
ba by z velké části měla být řešena pří-
stupem z venkovních prostor, nikoliv 
vnitřkem školy. 

Vzhledem k tomu, že ekonomické 
oddělení školy je až do odvolání pře-
stěhováno na útvar SOŠ, je nutné jaké-
koliv administrativní a právní procesy 
(potvrzení, kopie, žádosti...) prozatím 
řešit na sekretariátu útvaru SOŠ Div-
nice 119, tel. č.: 577 342 408,   tel. č.: 
734 427 283, 733 715 043 v pracovní 
době pro veřejnost 8.00 – 10.00 hodin.

Vážení rodiče, prosím, sledujte in-
tranet naší školy, kde budeme infor-
movat o  průběhu stavby, případně 

o  změnách provozu při nepředvída-
telných komplikacích. Jakékoliv dota-
zy můžete i nadále směřovat na e-mail: 
gyslav@gjpslavicin.cz nebo telefonic-
ky na 577 342 724. Děkuji za pochope-
ní, trpělivost nás všech při tak rozsáh-
lé modernizaci budovy.

Josef Maryáš, ředitel školy

Poděkování za  stipendijní podpo-
ru firem

Děkujeme firmám za  stipendijní
podporu žákům SOŠ v odborném vý-
cviku za druhé pololetí: TVD – Tech-
nická výroba, a. s., Rokytnice, TRY-
ON, s. r. o., Brumov-Bylnice, PGI Mo-
rava, s. r. o., Rokytnice, NTS Prometal 
Machining, s. r. o., Slavičín, Zeka plus, 
s.  r.  o., Slavičín, CEBES, a. s., Bru-

mov-Bylnice, Polfin Ploština, s. r. o.,
Loučka, KOWAG, s. r. o., Rokytnice,
SKD Bojkovice, Groz-Beckert Czech,
s. r. o., Valašské Klobouky, Kovařík Lu-
bomír, Petrůvka 87, IRON – František
Fojtík, Slavičín 771 a LAURUS, s. r. o.,
Divnice 298. Částka potřebná k vypla-
cení finanční podpory byla 35 100 Kč.
Za žáky děkuje vedení školy.

Josef Tomeček získal stříbrnou me-
daili

Od 6. do 15. července 2017 probí-
hal na Mahidol University v thajském
městě Nakhon Pathom 49. ročník Me-
zinárodní chemické olympiády. Sou-
těže se zúčastnilo 297 studentů ze 76
zemí světa. Českou republiku letos re-
prezentoval   obhájce loňského stříb-
ra Josef Tomeček. Josef Tomeček se
i tento rok umístil na skvělém 41. mís-
tě a získal stříbrnou medaili.

ZŠ Slavičín-Vlára
Přejeme úspěšný školní rok 2017/2018

Prázdniny jsou u konce a po dvou
měsících se opět ozve školní zvonění.
V září se škola zaplní žáky a všichni se
zase vrátí k učení.

Nový školní rok 2017/2018 v ZŠ Sla-
vičín-Vlára zahájíme v  pondělí 4. září
2017. Žáci, noví prvňáčci se svými rodiči
a učitelé se v tento den společně sejdou
v 7.45 hodin ve třídách. Program první-
ho školního dne potrvá do 9.15 hodin. 

Od pondělí 4. září zahájí školní dru-
žina pravidelný provoz v obvyklém čase
od 6.00 do 16.00 hodin. Oběd ve školní
jídelně se bude první školní den vydá-
vat od 9.30 hodin.

Žáci si s  sebou vezmou přezůvky,
prvňáčci navíc také aktovku. Během do-
poledne mohou rodiče přihlásit své děti
do školní družiny (v místnosti ŠD v pří-
zemí budovy I. stupně) a také ke stravo-
vání (u vedoucí ŠJ p. Hrabinové v hlav-
ní budově školy). Přihlášku do družiny
a klubu si 4. září budou moci vyzved-
nout rovněž žáci 2. – 5. tříd u svých tříd-

ních učitelek.  
Přejeme všem žákům úspěšný nový 

školní rok. Abyste kromě úkolů prožili 
ve škole i spoustu krásných zážitků. Ro-
dičům přejeme radost z úspěchu svých 
dětí, hodně optimismu a dobrou vzá-
jemnou spolupráci se školou. 

Mgr. Jana Pinďáková

Škola žije i o prázdninách
Prázdniny jsou období, kdy je pří-

ležitost uskutečnit pro nový školní rok 
opravy a modernizace, které za provozu 
nelze realizovat. Ne jinak je tomu i le-
tos. Největší akcí je kompletní rekon-
strukce školní jídelny. Strávníci se mo-
hou těšit na moderní prostředí, jehož 
velkou předností bude snížená hluč-
nost. Ve všech patrech hlavní budovy 
budou sociální zařízení vybaveny nový-
mi bateriemi s rozvody teplé vody. Při-
pravujeme rovněž spuštění nových we-
bových stránek, které budou přehled-
nější, umožní přímou komunikaci se ško-
lou a rovněž zrychlí objednávání stra-

vy. V červenci jsme pro nový školní rok 
podali žádost o dotaci ve výši 1,34 mil. 
Kč na  tříletou podporu činnosti dět-
ského klubu, který rozšíří a prodlouží 
činnost školní družiny a klubu od 6.00 
do 17.00 hodin. Rovněž jsme obdrže-
li oznámení o přiznání dotace ve výši 
1,24 mil. Kč na dvouletý projekt, kte-
rý začíná od září. Finanční prostředky 
umožní nástup speciálního pedagoga, 
který bude pomáhat dětem s doporu-

Nový školní rok začíná…
Začátek nového školního roku 

2017/18 se kvapem blíží, tudíž prázd-
niny malým i velkým školákům končí. 
Letošní školní rok zahájíme na naší 
škole v pondělí 4. září 2017 v 8.00 
hodin. Žáci 2. – 5. ročníku se sejdou 
s třídními učiteli ve svých učebnách. 
Na prvňáčky a jejich rodiče bude če-
kat paní učitelka s paní vychovatel-
kou před budovou školy, kde proběh-
ne jejich slavnostní uvítání. Pak se 
s dětmi odeberou do třídy. 

Během dopoledne budou moci ro-

ZŠ Malé Pole

čenými podpůrnými opatřeními, rov-
něž podpoří činnost čtenářského klu-
bu, klubu zábavné logiky a doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem.
Posledním projektem, který se připra-
vuje přes prázdniny, je žádost o dotaci
na rekonstrukci školní dílny v minimál-
ní hodnotě 1,5 mil. Kč.  Pokud budeme
úspěšní, máme na příští prázdniny zase
o činnost postaráno.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

diče přihlašovat děti do školní druži-
ny i ke stravování ve školní jídelně. 
Čipy na stravování pro žáky 1. roční-
ku mohou rodiče zakoupit v pondělí 
4. září 2017 u vedoucí školní jídelny. 
V tento první školní den bude oběd 
pro všechny děti připraven od 9.30 
hodin. Všem školákům přeji zdárné 
vykročení do nového školního roku, 
hodně nových zážitků a úspěchů, pe-
dagogickým pracovníkům pak do-
statek sil a energie v nadcházejícím 
školním roce.

Mgr. Hana Nepovímová



Prázdniny skončily, školy ožily. Urči-
tě mnozí prázdniny prožili naplno pod-
le svých představ a plánů. V našem za-
řízení tentokrát místo oblíbených pří-
městských táborů probíhala rekon-
strukce podlahy. Prostory se tak cel-
kově vylepšily, vymalovaly, vybavily 
novým nábytkem a  čekají na všechny 
stávající i budoucí uživatele. Přestože 
jsme měli polní podmínky, svoji činnost 
jsme nepřerušili. Službu jsme provo-
zovali na dřevěném pavilonu ZŠ Vlára. 
Prostory pro nás byly ideální, proto-
že v období velkých prázdnin tam byl 
pouze náš klub a i vybavení odpovída-
lo našim potřebám.

Měsícem září nám začíná další sys-
tematický běh programů specifické 
primární prevence rizikového chová-
ní na školských zařízeních v našem re-
gionu. Základním principem primární 
prevence rizikového chování u žáků je 
výchova k předcházení a minimalizaci 
rizikových projevů chování, ke zdravé-
mu životnímu stylu, k rozvoji pozitiv-
ního sociálního chování a rozvoji psy-
chosociálních dovedností a  zvládání 
zátěžových situací osobnosti. V našem 
případě máme „Certifikát“ vydaný Ná-
rodním ústavem pro vzdělávání v Pra-
ze na programy v oblasti záškoláctví, 
šikany kyberšikany, rizikových sportů, 

rizikového chování v dopravě, rasismu 
a xenofobie, adiktologie, spektra po-
ruch příjmu potravy, základních vzor-
ců bezpečného chování, prekriminál-
ního a  kriminálního chování. Progra-
my budou probíhat na  16 školských 
zařízeních v regionu, je jich v nabídce 
něco přes 30, mají svůj obsah, stano-
venou cílovou skupinu a jsou zaměře-
ny nejen na výše uvedené rizikové pro-
jevy chování dětí a dospívající mladé 
generace, ale také na práci se vztahy 
a stmelení třídních kolektivů. Každou 
školu, potažmo třídní kolektiv navští-
víme dvakrát ročně. Zatím od  ledna 
do června 2017 proběhlo celkem 130 
programů pro celkem 1 028 dětí a do-
spívající mládeže.  

Programy doposud proběhly 
na těchto školských zařízeních v regi-
onu: ZŠ Slavičín-Vlára, ZŠ Slavičín – Malé 
Pole, ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Vlachovi-
ce, ZŠ Nedašov, ZŠ Lačnov, DD+ZŠ Vi-
zovice, ZŠ+PŠ Návojná, DD+ZŠ+PŠ Smo-
lina, ZŠ Šanov, ZŠ Střelná, ZŠ Študlov, 
ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, 
ZŠ+PŠ Slavičín-Hrádek, ZŠ Vysoké Pole.

V  odpoledních hodinách v  níz-
koprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) s cílovou skupinou 7 – 15 
let, budeme pokračovat ve standard-
ní činnosti této sociální služby – se 

R- Ego, z. s. informuje … vstupem zdarma, volným časem pří-
chodu či odchodu a svobodou pohybu
v prostorách klubu, tak i ve volbě na-
bízených činností (výchovné, vzdělá-
vací, aktivizační, sociálně terapeutic-
ké, pomoc při uplatňování práv, osob-
ních záležitostí, zprostředkování kon-
taktu se společenským prostředím…).
Zahájena bude již osmá v pořadí celo-
roční hra, která bude pojata již tradič-
ně formou soutěže.

Do  konce roku proběhnou také
další vzdělávací aktivity pro pěstoun-
ské rodiny.

Tradicí se také stalo, že nízkopra-
hové kluby pro děti a mládež v celé re-
publice se v  září otevírají veřejnosti.
Letošní rok nebude výjimkou. Náš níz-
koprahový klub se tak stane součástí
„Týdne nízkoprahových klubů“. Akce
má především snížit prahy mezi klu-
by a veřejností a přiblížit tak svoje ak-
tivity. Pořádají se akce, kde nízkopra-
hové kluby působí. Letos se informač-
ní kampaň „Týden nízkoprahových klu-
bů“ s pořadovým číslem 11 uskuteční
v týdnu od 18. září do 24. září 2017. 
Náš program:
 Po 18. 9. od 8.00 do 17.00 „Den ote-
vřených dveří“ (prohlídka klubu, foto-
dokumentace z akcí, informace o čin-
nosti, naše plány…) – zveme i veřejnost!
 St 20. 9. od 12.00 do 16.00 „Desko-
hraní“

 Čt 21. 9. od 12.00 do 16.00 „Tvoře-
ní pro radost a potěšení“
 Pá 22. 9. od 17.00 „Barevná noc“

Na závěr bychom chtěli vyjádřit vel-
ké poděkování za dlouhodobou pod-
poru našeho zařízení městu Slavičín
a také za rekonstrukci podlahy, která
byla zrealizována v  průběhu měsíce
července. Rádi bychom také poděko-
vali za vstřícnost vedení Základní ško-
ly Slavičín-Vlára za poskytnutí prostor
na dřevěném pavilonu v průběhu re-
konstrukce podlahy.

Dále bychom chtěli touto cestou po-
děkovat za finanční podporu panu Pet-
ru Vítkovi, z firmy Nářadí Vítek, s. r. o.,
ve Slavičíně – zabezpečit neziskový sek-
tor je poměrně náročné, a proto si kaž-
dé podpory velmi ceníme.

Přejeme všem čtenářům pěkné dny 
a  školákům úspěšný start do nového
školního roku. 

Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková,
ved. zařízení

R-Ego, z. s., dlouhodobě podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy, Zlínský kraj a město Slavičín.

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

Charita sv. Vojtěcha Slavičín dě-
kuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanč-
ní podpory v roce 2017.

PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRA-
JI, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776,
Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Zlínský kraj poskytl finanční podporu
v rámci programu Podpora a rozvoj vy-
braných sociálních služeb ve  Zlínském

kraji službám Sociálně terapeutická díl-
na Slavičín ve Štítné nad Vláří a Osobní
asistenci Slavičín.

Z programu Zajištění dostupnosti so-
ciálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2017 byly podpořeny naše dal-
ší sociální služby: Charitní pečovatelská
služba Slavičín, Centrum denních služeb
Maják Slavičín, Charitní pečovatelská služ-
ba Štítná nad Vláří.

Město Slavičín podpořilo v  roce 
2017 sociální služby, provozované Cha-
ritou sv. Vojtěcha Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děku-
je zástupcům města Slavičín za poskyt-
nutí finanční podpory z rozpočtu města 
v roce 2017. Město Slavičín přispělo část-
kou  450 000 Kč na provoz sociálních slu-
žeb, které jsou využívány občany Slavičí-
na a jeho místních částí Hrádek na Vlár-
ské dráze, Divnice a Nevšová. Tato dotace 
přispěla k provozu sociálních služeb: Cha-
ritní pečovatelská služba Slavičín a v rám-
ci projektů Denní centrum Maják Slavi-
čín, Sociálně terapeutická dílna Slavičín 
a Osobní asistence Slavičín.

Ohlédnutí za příměstskými tábory
Léto končí a s ním také příměstské 

tábory. Dva tábory se konaly v Rokyt-
nici, jeden v Nevšové a jeden v Lipové. 
Děti na všech táborech byly velmi spo-
kojené a některým se v pátek nechtě-
lo ani odejít. Program každého tábo-
ra byl opravdu pestrý a jinak zaměře-
ný. Během táborů si děti vyrobily krás-

Město Slavičín podpořilo akce, re-
alizované v roce 2017 Charitou sv. Voj-
těcha Slavičín.

Charita sv. Vojtěcha děkuje městu 
Slavičín za finanční pomoc poskytnutou
k realizaci akcí. Díky grantům z dotačního
programu města Slavičín Podpora rozvo-
je kultury v roce 2017 Charita sv. Vojtě-
cha Slavičín realizuje v letošním roce: Za-
hradní slavnost, Canisterapie – pes tera-
peutem a Pokračování v tradici. 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje 
všem dárcům a sponzorům, kteří v roce
2017 podpořili činnost organizace. Dě-
kujeme, že pomáháte s námi.

Rodinné a mateřské centrum
Ohhléléddnutíí za p né náramky, riflové kabelky,  dokresli-

ly si zvířátko na klíčenku a spoustu dal-
ších tvořivých činností, které si pak od-
nesly sebou domů.

Děkujeme hlavním vedoucím tá-
borů Mgr. Lence Tomečkové a Danie-
le Kuncové za precizní přípravu akti-
vit. A taky ostatním vedoucím za vy-
nikající spolupráci: Evě Tkadlecové, 

Martině Cahové, Martině Tkadleco-
vé, Evě Skovajsové, Silvě Něškrbové,
Marku Rokytovi, Monice Malaníkové,
Mirku Röderovi. Děkujeme obci Lipo-

vá za finanční podporu příměstkého
tábora v Lipové.

Těšíme se na všechny děti na pří-
městských táborech opět příští léto.

Oznámení
Od září 2017 je ukončen provoz Rodinného a mateřského centra Slavičín 

na adrese K Hájenkám 354 (sídlo základní školy Vlára). Děkujeme všem ná-
vštěvníkům za přízeň, kterou nám během 7 let naší činnosti projevili.

Momentálně řešíme možné náhradní prostory. O dalším dění vás bude-
me informovat.  Mgr. Simona Goňová, předseda

Zlínský kraj podpořil sociální služby,
provozované Charitou sv. Vojtěcha Slavičín
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Od října loňského roku ve správ-
ním obvodu obce s  rozšířenou pů-
sobností (SO ORP) Luhačovice začal
působit tzv. „lokální síťař“. Aktivi-
ta s cílem lokálně síťovat služby pro
ohrožené děti a  jejich rodiny spadá
pod projekt Systémový rozvoj a pod-
pora nástrojů sociálně-právní ochra-
ny dětí, který v  letech 2016 – 2019
realizuje Ministerstvo práce a soci-
álních věcí. Do projektu je zapojeno
12 krajů a téměř 130 obcí s rozšíře-
nou působností, jednou z nich jsou

také Luhačovice. 
Cílem projektového pracovníka 

– lokálního síťaře, je podpořit a po-
sílit spolupráci a komunikaci aktérů, 
kteří se podílejí na práci s ohrožený-
mi dětmi a rodinami v ORP Luhačo-
vice a tím fungování sítě služeb pro 
ohrožené děti a jejich rodiny jako cel-
ku. Mezi aktéry řadíme nejen sociální 
služby, ale také služby školské, zdra-
votnické, preventivní, komunitní, 
dobrovolnické apod. Vytvořená síť 
umožňuje efektivně propojit aktéry 

Cílem lokálního síťování je ochrana dětí na Luhačovicku

Dětský sportovní den a nohejbalový turnaj v Divnicích

tak, aby vzájemně znali své možnos-
ti a dokázali spolupracovat na řeše-
ní konkrétních případů ohrožených 
dětí a rodin. Vedle provázání a pod-
pory vzájemné spolupráce aktérů 
sítě služeb pro ohrožené děti a rodi-
ny se procesem síťování identifikují 
tzv. bílá místa v síti a realizují se ak-
tivity k pokrytí těchto míst. 

Základem je, po  zmapování po-
třeb aktérů směrem ke  vzájemné 
spolupráci, neustále tvořit prostře-
dí, které bude umožňovat efektivní 

spolupráci při řešení konkrétních pří-
padů ohrožených dětí a rodin.  

V současné době probíhá nasta-
vování cílů lokálního síťování, které
definují dlouhodobější směřování
zaměření lokálního síťaře.

Více informací o aktivitách pro-
jektu naleznete na stránkách www.
pravonadetstvi.cz.

Mgr. Pavla Levitová, DiS., 
lokální síťařka ORP Luhačovice 

(pavla.levitova@mpsv.cz(( )z

Dne 22. července 2017 odpoledne
se v Divnicích na víceúčelovém hřišti ko-
nal již tradiční turnaj trojic v nohejba-
le. Turnaj probíhal za účasti osmi týmů,
a to čtyřech místních a čtyřech z okol-
ních vesnic a měst. Vše probíhalo dle
plánu, kolem 6. hodiny lehce sprchlo,
ale nikomu takové zchlazení v horku ne-
uškodilo. Důležité je, že déšť nenarušil
sportovní aktivity a hlavně dobrou zá-
bavu, která doprovázela celý turnaj. Ko-
lem 7. hodiny proběhlo slavnostní vy-
hlášení výsledků. Paralelně s nohejbalo-
vým turnajem probíhal i sportovně-zá-
bavný den pro děti s množstvím atrakcí
a sladkostí. Děti si mohly například za-
skákat na trampolíně, střílet z vodních

pump, kreslit křídami a další. Byla také 
předvedena hasičská technika a vyhlá-
šena soutěž o nejlepší obrázek nama-
lovaný křídami. Z každé jednotlivé dis-
ciplíny měly děti možnost získat slad-
kou odměnu v podobě bonbonů, lízá-
tek, pendreků apod. Za podporu akce 
patří poděkování městu Slavičín, poté 
SDH Divnice, společnostem NTS Pro-
metal Machining, s. r. o., TVD – Tech-
nická výroba, a. s., DFH, s. r. o., Avena, 
s.  r. o., Potraviny Malychová, Vamak, 
s. r. o., Vývařovna Malaník, s. r. o., Po-
hostinství Jana a  RTOX, s. r. o. Srdeč-
né poděkování patří také všem, kteří 
se na organizaci akce podíleli.

Jakub Zvoníček a Daniel Fojtík
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V sobotu 29. července 2017 v zá-
meckém parku ve Slavičíně poměřilo 
svoje síly osm nohejbalových dvojic, 
zapojily se staré známé celky i  nové 
tváře, jako například dvojice z Příluk, 
přerovští Zubři nebo také tým z Bru-
mova, ve kterém nastoupil teprve je-
denáctiletý Adam Fojtík se svým ot-
cem Romanem.

Týmy byly rozděleny do dvou skupin 
po čtyřech týmech, přičemž do čtvrt-
finále postupovali všichni. Proto byly 
skupiny spíše příležitostí k  rozehrání 
a poznání soupeřů, nicméně nejlepší 
výchozí pozice získaly bez ztráty setu 
právě nové tváře z Přerova a Příluk. Za-
jímavostí také bylo, že v jedné ze sku-
pin musel celek Mačetofců z Bylnice 
urvat postup z druhého místa až v do-
datečném „rozstřelovém setu“ s Hrád-
kem po tom, co měly obě dvojice po do-
hrání skupiny stejný počet bodů, vzá-
jemný zápas i skóre.

Čtvrtfinálové zápasy všechny probí-
haly poměrně hladce a skončily ve dvou 
setech, semifinálové dvojice pak tvořili 
Studeníci se Zubry a Příluky s Mačetof-
ci. Domácí Studeníci měli ambice na fi-
nále, nicméně se museli sklonit před 

nohejbalovým umem Přerovských, kte-
ří si poměrně s přehledem pohlídali po-
stup ve dvou setech, stejně jako zkuše-
né Příluky v duelu s dravými Mačetof-
ci, kterým nepomohly ani akrobatické 
bodové smeče nůžkami v podání On-
dřeje Polácha.

Ze souboje o cenu útěchy v podo-
bě bronzu nakonec vyšli vítězně Stu-
deníci, když Mačetofce zdolali ve dvou 
poměrně vyrovnaných setech. Finále 
se pak neslo v duchu velké taktické bi-
tvy, kdy se většinou hrálo bod za bod. 
Jediný vyřazovací zápas dne, který do-
spěl do třísetové koncovky, nakonec 
dopadl lépe pro Přerovské, kteří udě-
lali méně chyb a po setech 10:9, 9:10 
a 10:8 brali pomyslné zlato.
Konečné pořadí turnaje:
1.  Zubř i  (Jakub Šilhavý, Jakub 
Vagrčka)
2.  Př í luky (Milan Švach, Bohumil 
Gabrhel)
3. Studeníci (Radim Studeník, To-
máš Studeník)
4. Mačetofci (Ondřej Polách, Lu-
káš Kostka)
5. – 8.  Brumov, Hrádek, TVB, Sla-
vič ín  Tomáš Studeník

Turnaj v nohejbale dvojic patřil přespolním „...My, co nezapomínáme, vás srdečně zveme, abyste vzpomněli...“ 

XIV. ročník memoriálu Jožky Hrnčiříka
v čem? nohejbal trojic, kuželky (nutné boty na přezutí!)
kdy? náhradní termín 16. září 2017, od 8.00 hodin
kde? areál kuželny Slavičín 
(zámecký park)

Poplatek za mužstvo: 180 Kč.Bohaté občerstvení zajištěno!
(pivo, nealko, alko, gril, klobásy...)Akce se koná za každého počasí. 
Moderuje DJ Aleš Ptáček. Uzávěrka přihlášek do 10. září 2017
(p. Hrnčiřík, tel.: 602 506 990).  Těšíme se na vaši účast. 

Zažij kopec srandy!
Prázdniny jsou za námi a stejně jako

nový školní rok začíná i ten náš skaut-
ský. Přidej se v něm k nám a pojď pro-
nikat do tajů skautingu, pomáhat pří-
rodě a lidem kolem sebe, plnit odbor-
ky a  výzvy a  hlavně zažít plno sran-
dy a dobrodružství s partou kamará-
dů. Přijď se podívat na naši první le-
tošní schůzku, která proběhne v  pá-
tek 15. září 2017 od 16.00 hodin. Po-
znáš všechny vedoucí, zahrajeme si
hry, zapálíme oheň, na kterém si mů-
žeš opéct špekáček a hlavně uvidíš, jak
to u nás funguje. Vezmi s sebou i rodi-
če, ať se můžou doptat na všechno, co
by je zajímalo.
Skautský den

Přijďte se pobavit a  vyzkoušet si
co všechno musí umět správný skaut.
V sobotu 23. září 2017 od 13.00 hodin
pro Vás naše středisko v  zámeckém
parku nachystá Skautský den. Chce-
te se o skautingu dozvědět něco víc?

Ze skautského kotlíku

Nebo si jen vyzkoušet jízdu na lanov-
ce, vázání uzlů a další podobné aktivi-
ty? Tak určitě dorazte. Zaručeně se po-
baví děti i dospělí.

Kristýna Žaludová

Podzimní bazárek 
12. – 13. října 2017, Sokolovna Slavičín

Členky základní organizace Českého svazu žen Slavičín pořádají tradič-
ní Bazárek dětských věcí. Do prodeje budou přijímány pouze věci nepo-
škozené, 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 vy-
zvednutí od 1. října 2017 v Městském infocentru Slavičín.
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Pátek 1. září – středa 27. září 2017
Z dílny šikovných rukou

Výstava rukodělné tvorby čle-
nek Dílny inspirace. Galerie městské 
knihovny, otevřeno v půjčovní době.

Čtvrtek 7. září 2017
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Po letních prázdninách se předško-
láčci spolu s rodiči mohou těšit na pra-
videlná setkávání s knihovnou a také 
s hrdinou pořadu – skřítkem Nezbed-
níčkem. Tradičně je pro ně připraveno 
seznámení s knížkou – tentokrát s ná-
zvem Lvíček Leo. Formou her, soutěž-
ních úkolů a společného malování mo-
hou děti rozvíjet své čtenářské i  jiné 
dovednosti.  Sál v  1. podlaží knihov-
ny, začátek: 15.00 hodin. Vstup volný.

Čtvrtek 14. září 2017 
TGM ve fotografiích – 80. výročí úmr-
tí prvního československého pre-
zidenta. 

Na osobnost jednoho z našich nej-
významnějších prezidentů Tomáše Gar-
rigua Masaryka zavzpomíná slovem 
i  obrazem PhDr.  Ladislav Slámečka, 
člen Klubu přátel historie Slavičínska. 

Místo konání: sál v 1. podlaží knihov-
ny, začátek: 18.00 hodin. Vstup volný!

Úterý 19. září 2017, 18.00 hodin  
Sebeléčba pomocí gastroterapie.

Seminář Kateřiny Zelinkové, DiS., 

s  tematikou léčby jídlem. Známá te-
rapeutka vám poskytne mnoho uži-
tečných rad ohledně správné regula-
ce příjmu potravy, ke psychickým vli-
vům na naše trávicí procesy či jak se
stravovat na základě biorytmů. Sou-
částí akce budou praktické ukázky
práce s  patologickými body pomocí
terapie Su Jok.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihov-
ny, začátek: 18.00 hodin. Vstup volný!

Úterý 26. září 2017
Ze zákulisí Poslanecké sněmovny
aneb jak se tvoří zákony.

Přednáška Mgr. Radka Vondráčka, 
místopředsedy Parlamentu České re-
publiky, určená široké veřejnosti.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihov-
ny, začátek: 17.30 hodin. Vstup volný!

Pátek 22.  zář í  2017 –  sobota
23. září 2017
POHÁDKIÁDA XIV. aneb Bylo ne-
bylo, v  Popleteném království se
nám líbilo!

Městská knihovna společně s Do-
mem dětí a mládeže ve  Slavičíně sr-
dečně zvou na 14. ročník dvoudenní-
ho zábavného happeningu, určeného
dětem od 6 do 10 let.

V bohatém programu nebude chy-
bět pohádkové divadelní představení,
připraveny budou akční pohybové hry,
literární a další vědomostní soutěže aj.

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program v rámci

Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České země-

dělské univerzity v Praze je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V,
která Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo v mís-
tě bydliště.  Vítáme tedy zapojení nových zájemců i absolventů uplynulých
semestrů do dalšího vzdělávání v období září – prosinec 2017.
Studium je určeno osobám se statutem důchodce.
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

Zahajovací přednáška se koná v pondělí 25. září 2017 v 9.00 hodin (sál 
v 1. podlaží městské knihovny).

Zde budou sděleny podmínky studia a další podrobnosti o výuce no-
vým zájemcům i absolventům předchozích kurzů.

Kontakt pro individuální informace a přihlášení: Městská knihovna Sla-
vičín (tel.: 577 341 481). Vše o studiu je také zveřejněno na www.knihovna.
mesto-slavicin.cz  a na www.e-senior.cz.

Vážení čtenáři a návštěvníci, od září je Vám knihovna plně k dispozici 
v obvyklé půjčovní době, viz www.knihovna.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna v září Proběhne také průvod pohádkových 
postav městem, diskotéka a před spo-
lečným nocováním děti čeká příjemná 
relaxace při četbě příběhů na dobrou 
noc. Za příznivého počasí se pohádki-
ádníci mohou těšit na opékání špekáč-
ků nebo večerní dobrodružnou stezku 
odvahy. V sobotu dopoledne pak pro-
běhne slavnostní vyhlášení a  oceně-
ní vítězných družstev, pěkné ceny ob-
drží všichni návštěvníci happeningu 
za účast v soutěžních kláních.

Sraz je v 15.30 hodin v Domě dětí

a  mládeže Slavičín. Zajištěna bude 
večeře a snídaně spolu s pitným reži-
mem po celou dobu akce.  Účastnický
poplatek činí 30 Kč. Je potřebné při-
hlásit se předem osobně nebo telefo-
nicky v DDM (tel.: 577 341 921) nebo
v  knihovně (tel.: 577 341 481). Při při-
hlášení obdržíte přesné instrukce a při-
hlášku na akci.

Kluci a  děvčata, nezapomeňte se 
přihlásit na tuto skvělou akci co nejdří-
ve, čeká vás pohádkový víkend plný zá-
bavných i dobrodružných chvil!
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 22. září 2017 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana Ivana HOLKA. 
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 14. září 2017 uplyne 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan

Jaromír KOVAŘÍK
y yy

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. září 2017 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana Jaromíra ŽÁČKA

p

a dne 9. října 2017 uplyne 5 let
od úmrtí paní Amálie ŽÁČKOVÉ

p y
. 

Vzpomínají na ně syn Jaromír,
dcera Jana s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 14. září 2017 
si připomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jana STUDENKY ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna,

synové Jan, Pavel, Petr, Robert, 
Radek a neteř Anna s rodinami.

Dne 19. září 2017 by se dožila
75 let paní Ludmila MAŇASOVÁ

y
, 

rozená Fojtíková, z Nevšové.
S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Miloslav, syn Miloslav s rodinou 
a dcera Dana s rodinou.

Dne 30. září 2017 tomu bude již 20 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan Arnošt GORECKÝ

y p

ze Slavičína. S láskou stále vzpomíná 
manželka Jiřina a tři synové s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 16. září 2017 
uplyne 6 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustil pan Karel ZEMÁNEK
y

 ze Slavičína.
S láskou a úctou na něho vzpomínají 

manželka Zdeňka, 
dcery a synové s rodinami.

Dne 18. září 2017 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Josef JANÁČEK

z Nevšové. Za tichou vzpomínku děkují
manželka, synové a vnoučata.

Dne 10. září 2017 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav KAMENČÁK
y y

 z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Anežka, 
synové Jaroslav a Petr s rodinami.

Dne 1. září 2017 to budou
už 3 roky od chvíle, kdy nás navždy 

opustila paní Ludmila RYZOVÁ
y

 z Divnic.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 13. září 2017 uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 

syn, pan Ing. Michal ŠOPÍK
y y p

. 
S láskou stále vzpomínají rodiče

 a sestra Petra s rodinou.

Dne 22. září 2017 uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Marie SCHICHOVÁ
y y pp

. 
Nikdy na ni nezapomenou manžel

a syn s rodinou.

Dne 4. září 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jaromíra PUKÝŠE
ý

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

a úctou vzpomíná maminka s rodinou.

Dne 2. září 2017 vzpomeneme
3. výročí úmrtí pana

Ing. Františka FRAITA ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku děkují 

sestry s rodinami.

Dne 25. září uplynou 3 roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní Anna RAKOVÁ

y y

z Divnic. S láskou stále vzpomíná dcera Anna 
s rodinou, vnuk Lukáš a ostatní příbuzní.

Dne 19. září 2017 by se dožil 80 let pan 
Jaroslav RAK z Divnic a dne 31. října 2017

uplyne 1 rok od jeho úmrtí. Za tichou 
vzpomínku děkuje dcera Anna s rodinou, 

vnuk Lukáš a ostatní příbuzní.

Dne 11. srpna 2017 jsme si připomněli
nedožité 90. výročí narození pana

Ludvíka MÁLKA
ý

ze Slavičína.
S láskou a úctou nezapomeneme.

Manželka Marie a synové Miroslav,
Jaroslav a Zbyněk s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Martin a Petra Lysákovi – syn Tobiáš
Tomáš a Monika Kováčovi – dcera Tereza
Petr Souček a Jana Kopečná – syn Petr
Vilém a  Leona Kledrowetzovi – syn Vilém 
a dcera Elena
Leoš a Monika Markovi – dcera Elen
Tomáš a Rozálie Bonkovi – dcera Nella
Josef a Karolína Cíchovi – syn Josef

SŇATEK – ČERVENEC
Jaroslav Zemánek a Jessica Brázdová

ÚMRTÍ
14. 7. 2017  Svatoslava Kopáčiková, 84 let, 
Slavičín

17. 7. 2017 Tibor Krasňanský, 74 let,
Rokytnice
18. 7. 2017 Josef Mudrák, 85 let, Hrádek
26. 7. 2017 Marie Zlámalová, 91 let, Slavičín
28. 7. 2017 Alois Frait, 81 let, Petrůvka
29. 7. 2017 Antonia Gregušiaková, 79 let, 
Hrádek
29. 7. 2017 Miloslava Trybusová, 77 let, 
Bohuslavice

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpra-
vodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, 
dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejně-
ním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.

Blahopřání

Dne 9. září 2017 oslaví 50 let
společného života manželé

Emilia a Antonín POLÁŠKOVI
p

. 
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

do dalších let přejí dcery Ingrid, Romana 
a syn Bronislav s rodinami.
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Fotoateliér a Video Hödl
 průkazové foto na počkání ateliérové foto dětí, rodinné 
svatební foto – video  foto školních srazů na počkání
převod VHS na DVD-CD  prodej fotoalb  fotovideo

 mnoho dalších služeb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin

Adresa: Nábřeží T. G. Masaryka 141, Bojkovice, Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photography Video Maker

Kurzy angličtiny Mgr. Markéta Bačová
Kurzy angličtiny na DDM ve SlavičíněZačátek kurzů v září nebo říjnu 2017
Rozsah kurzu je 60 vyučovacích hodin  Od loňska budou pokračovat kurzy
pro mírně pokročilé a pokročilé, při dostatečném počtu zájemců budou ote-
vřeny kurzy i pro jiné úrovně. 
Kontakt: tel. 606 627 263, e-mail: marketa.bacova@centrum.cz

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

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

PODZIMNÍ
j j y

KURZ PLAVÁNÍ
PODZIMNÍ Í

v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti 
od 6 měsíců až do 12 let.
Součástí kurzu je také sauna a baby-
masáž  vedená instruktorkou.
Plaveme v  soboty v  9–12 hodin 
ve vodě teplé 30 °C. Vítáme oba ro-
diče!  Začínáme 7. října 2017!

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

Restaurace Záložna 
přijme servírku na HPP.

Dobré platové a pracovní podmínky.
Kontakt: 604 287 414.

 Přijmu řidiče strojníka na obsluhu novějšího typu traktorbagru JCB.
Výhodné podmínky. Práce v místě a okolí. Info na tel. č.: 775 553 335.

Město Slavičín nabízí novým majitelům nalezené psy.
Hledají nový domov
ě l ičí bí í ý ji lů l ébí í ý

Kája: asi pětiletý pes, hodný,
nekonfliktní, vhodný na  dobře
oplocenou zahradu.

Mates: asi roční kříženec bígla, 
hodný, pěkně chodí na  vodítku,
netáhne. Bude vděčný za  dlouhé
procházky.

Bady: asi osmiměsíční štěně,
velmi přítulný a  aktivní. Krásně
reaguje na  přivolání, vhodný pro
agility nebo jiný sport, nadšeně
spolupracuje.

Posledním nabízeným pejskem 
je asi osmiletá fenka. Je hodná,
zvyklá na venkovní ustájení a velmi
klidná.

Všichni psi jsou odčerveni a očkováni, krmeni granulemi, drženi celoročně
venku, ale na byt a gauč by si jistě rychle zvykli. Pro více informaci volejte na tel. 
č. Městské policie Slavičín 737 152 302 (pouze všední dny) nebo 605 825 353 
(kdykoliv).

František Ševčík, Městská policie Slavičín
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Tipy pro pěší
turisty

Tentokrát Vás v našich tipech po-
zveme do nedalekého Hostětína. Zde
můžete obdivovat nejen důmyslně fun-
gující ekologické zázemí obce a různé
projekty Centra Veronica, ale rovněž
se zde můžete vydat na pěší vycház-
ky. Nabízí se stezka Sochy v  krajině
v blízkosti Hostětína, na níž jsou roz-
místěny dřevěné sochy, které vznikly
při česko-slovenském sochařském sym-
poziu v roce 2002. Naučná stezka Nao-
kolo Hostětína návštěvníkům předsta-
ví zdejší přírodu.

Více informací i mapy nejen k této 
trase získáte v  Městském infocent-
ru Slavičín.

Pracovnice infocentra

Socha Panny Marie 
u kostela sv. Vojtěcha

dávnou touhu po „Panně Marii“ zrea-
lizovaly při poutním putování do Med-
jugorje. Tam pořídily sochu Panny Ma-
rie, v blízké Bzové zakoupily nádher-
ný kámen jako podstavec, poprosily 
pana Bronislava Studeníka ml., aby so-
chu na podstavec odborně umístil. So-
cha našla své místo na travnaté ploše 
u tzv. lipovské kaple. Hezké prostředí 
kolem sochy vytvořila paní Hana Lo-
rencová. Žehnání sochy se ujal míst-
ní duchovní správce Mons. P. Marian 

Dej v úterý 15. srpna 2017 o Slavnos-
ti Nanebevzetí Panny Marie. Byla to 
pro farnost skutečně slavnostní udá-
lost, na které se sešlo velké množství 
farníků. A tak už dnes může každý ná-
vštěvník kostela či hřbitova projít ko-
lem sochy Panny Marie, na chvilku se 
zastavit, svěřit Matce Boží své radosti 
i starosti, zamyslet se nebo si jen odpo-
činout… Poděkování patří především 
paní Ludmile Koudelové a Ivě Častulí-
kové, které stály za realizací této myš-
lenky, Mons. P. Marianu Dejovi, který 
dílo podpořil a požehnal, panu Broni-
slavu Studeníkovi ml. a paní Haně Lo-
rencové, dále všem dobrodincům, kte-
ří finančně přispěli (a že jich vůbec ne-

Už jsme si dávno zvykli procházet
na hřbitově kolem nejznámějšího křes-
ťanského symbolu – kříže. V případě
našeho hřbitova se jedná o velký mi-
sijní kříž, který se tyčí kousek od zad-
ní brány mezi tzv. starou a novou částí
hřbitova. Ale tak nějak nám u kostela
chyběl také symbol mariánský, dalo by
se říct mateřský, protože Panna Maria
byla hlavně Matkou. Maminky a babič-
ky z naší farnosti se ochotně postaraly,
aby tomu tak už nadále nebylo. Svou

bylo málo!), ale především všem těm,
kteří toto úžasné dílo podpořili mod-
litbou. Vyprošujme si u Panny Marie,
aby svou mocnou přímluvou chránila
nás, naše rodiny, naši farnost a  celé
naše město.

„Panno Maria, Matko Boží, oroduj 
za nás.“ Jana Adámková
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Vážení občané Slavičínska, dovolte, 
abychom Vás informovali o přípravách 
3. ročníku festivalu Neleň!, který pro-
běhne ve dnech 3. – 5. listopadu 2017 
ve Slavičíně, a to na Sokolovně a popr-
vé v zámeckých prostorách. Cílem této 
třídenní akce je povzbudit a motivovat 
naše město a jeho okolí v zájmu o dění, 

Neleň! potřetí inspirovat se prací místních i  mimo-
regionáních osobností a  demonstro-
vat, že pracovitost a zdolávání překá-
žek má smysl v  jakémkoliv věku a ak-
tivitě. Věříme, že Vás zaujme i letošní 
program, který zveřejníme v příští čís-
le Zpravodaje. 

Každý rok zdůrazňujeme, že Ne-
leň! staví na dobrovolnické bázi a re-
alizační tým i vystupující jej připra-
vují měsíce bez nároku na honorář. 
Rozpočet letošního ročníku činí cel-
kem 80 000 Kč, přičemž jeho největ-
ší část tvoří náklady na zajištění pro-
pagace festivalu, organizace a záze-
mí pro vystupující a  rovněž dopro-
vodný kulturní program, tedy diva-
delní a hudební večery. I v letošním 
roce máte možnost festival pod-
pořit svým vlastním finančním da-
rem, a  to v  jakékoliv výši. V přípa-
dě, že nám pomůžete rozpočet na-
plnit, budeme moci zachovat volný 

vstup na veškeré aktivity festiva-
lu, což jej maximálně zpřístupní ši-
roké veřejnosti. Pro účely festiva-
lu byl v loňském roce zřízen trans-
parentní účet 2800960500/2010, 
jehož stav můžete sledovat online 
(odkaz je k dispozici na webových 
stránkách www.nelen.cz). Aktuál-
ně disponujeme částkou přibližně 
30 000 Kč, k níž přispěli dlouhodo-
bí partneři festivalu: město Slavičín 
(dotace na podporu letošního roční-
ku činí 15 000 Kč) a individuální pod-
porovatelé či návštěvníci loňského 
ročníku. Pokud Vám naše aktivity 
připadají sympatické, budeme Vám 
vděčni za  jakoukoliv pomoc a těší-
me se na brzké setkání.

Ivana Častulíková ml. 
a Kristýna Dvořáková

Festival Neleň! je spolufinancován 
z rozpočtu města Slavičín.
www.nelen.cz

Přehled akcí
9. 9. okolí Sokolovny
Zahradní slavnost (Charita sv. Voj-
těcha)

10. 9. Sokolovna
Den zdraví (Kluby zdraví)

 16. 9. Pivečkův lesopark
Pohádkový les a  odhalení nových 
soch

16. 9. kuželna
Memoriál Jožky Hrnčiříka

23. 9. zámecký park
Skautský den

 30. 9. Horní nám.
Nejsilnější hasič

Připravujeme:
Podzimní bazárek

pochody slováckými vinohrady

benefiční představení Zítra to roz-
točíme, Jaroušku!

Dílna inspirace
Zveme Vás na prohlídku výrobků 

z  naší dílny (patchwork, pletení 
z   papíru, háčkování, dekorace 
z betonu, zvířátka z ponožek a. j.). 
Výstava  Z dílny šikovných rukou
se koná  v galerii Městské knihovny 
Slavičín v měsíci září, přístupná je 
během půjčovní doby.

Dovolená 
v ordinacích lékařů
 MUDr. Tereza Gottfriedová ozna-
muje, že ve dnech 11. – 15. září 2017 
neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr.  Radmila Pinďáková ozna-
muje, že ve dnech 4. – 10. září 2017 
neordinuje. 
Zastupuje MUDr. Roman Überall

Letos už třetím rokem fungova-
lo ve Slavičíně letní kino. V ojedině-
lém areálu v  zámeckém parku bylo 
letos pro diváky připraveno čtrnáct 
filmových představení. Nedělní pro-
jekce byly určeny pro dospělé a výběr 
žánrů byl pestrý – od romantické ko-
medie až po horor. V úterý do  letní-
ho kina směřovaly především rodiny 
s dětmi, neboť na programu byly ani-
mované filmy.

Těší nás, že návštěvnost byla vy-
soká, v hledišti se dalo napočítat přes 
dvě stovky diváků. Na  tom má svou 
zásluhu příjemné letní počasí, kte-
ré provázelo většinu snímků, a  také 
fakt, že vstup do letního kina byl i le-
tos zdarma.

Věříme, že nám zachováte svou 
přízeň i příští rok.

Za provozovatele Jitka Pfeifero-
vá, Městské infocentrum SlavičínČeský svaz žen oslavil 50 let 

od svého vzniku

Oddíl turistiky SK Slavičín pořádá 
7. října 2017 zájezd 

na Pochod slováckými
vinohrady.

Přihlášky se zálohou 100 Kč 
přijímá František Kovařík,

tel.: 731 980 985

My ženy ze Slavičína jsme se zú-
častnily oslavy na Masarykově náměs-
tí v Uherském Hradišti dne 21. června
2017. Uherskohradišťské organizace si
pro všechny připravily dvouhodinový
program, na němž vystoupilo devade-
sát účinkujících žen, dětí i mužů. Na po-
diu se střídala taneční, hudební i pěvec-
ká vystoupení, která se všem velmi lí-
bila. Účinkující jsme obdarovaly per-
níkovými srdíčky, které pro nás upek-
la naše členka, paní Marie Hlavicová.

Činnost naší organizaci probíhá

celoročně. Pořádáme tradiční fašan-
ky, jarní a podzimní bazárek a zájezd
do  Polského Těšína. Jako každý rok
i letos jsme absolvovaly exkurzi v Irise
Vsetín, která se zabývá výrobou skle-
něných baněk, dále jsme navštívily vse-
tínský zámek a betlém v Horním Lidči.
Tentokrát se k nám připojily i  členky
Klubu důchodců.

Před nedávnem jsme navázaly druž-
bu s členkami ZO ČSŽ Rudice, s nimiž
pořádáme různá setkání.

Marie Kovaříková

Úspěšná sezona
letního kina

Sbor dobrovolných hasičů Divnice 
děkuje touto cestou městu Slavičín 
za  finanční podporu při oslavách 
110. výročí založení sboru.

Poděkování


