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Tříkrálová sbírka

Začátkem ledna nás v našich domovech
navštívili tříkráloví koledníci, kteří přinesli
radostnou zvěst o narození Krista. V našem
městě a okolních vesnicích zazněly hlasy
malých králů v sobotu 9. ledna 2016. V tento
den koledovalo ve farnostech Slavičín,
Újezd, Vlachovice a Štítná nad Vláří-Popov
celkem 69 skupinek, to je 69 vedoucích
a 215 koledníčků. Vykoledovaná částka
díky štědrosti dárců a snaze koledníčků je
vyšší o 7 458 Kč než v minulém roce a činí
456 078 Kč. Výtěžek bude využit v uve-
dených farnostech pro pomoc rodinám,
matkám v tísni, starým a nemocným lidem,
lidem v nouzi, na humanitární pomoc
a na podporu charitního díla, převážně
zdravotních a sociálních služeb.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce
touto cestou poděkovat všem, kteří se
jakkoliv podíleli na Tříkrálové sbírce
2016. Poděkování patří především malým
koledníkům a jejich vedoucím, kteří prosili
o fi nanční dar na pomoc těm, kteří si sami
pomoci nemohou. Zvláštní poděkování patří
P. Miroslavu Strnadovi za farnost Slavičín,
který dal koledníkům na jejich cestu
požehnání, Mons. Janu Můčkovi za farnost 
Újezd, P. Andreji Bystrzyckemu za farnost 
Štítná nad Vláří-Popov a P. Františku Cin-
cialovi za farnost Vlachovice za jejich pomoc
při organizaci sbírky. Děkujeme katechetce
Janě Adámkové za pomoc při sestavování jed-
notlivých skupinek koledníků. Poděkování
zasíláme Městskému úřadu Slavičín a všem
pracovníkům obecních úřadů, kteří nám
pečetí pokladničky a počítají celkový
výtěžek, a také členům Policie ČR za dohled

nad bezpečným průběhem sbírky. Velké
díky pak patří všem dárcům, kteří svým
fi nančním obnosem přispěli do pokladniček
a svým darem umožní pomáhat lidem, kteří
pomoc potřebují.

Výýsleddky koolledovánní 
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Obec nebo její část Částka (v Kč) 
rok 2016

Slavičín 97 853
Divnice 6 765
Hrádek na Vlárské dráze 18 069
Nevšová 16 538
Bohuslavice 12 172
Lipováp 13 281
Petrůvka 13 132
Rudimov 9 730
Štítná nad Vláří-Popovp 75 914
Rokytnicey 22 351
Jestřabí 8 820
Újezdj 26 656
Slopnép 25 901
Vysoké Poley 22 943
Drnovice 14 390
Loučka 14 998
Vlachovice 31 958
Vrbětice 11 706
Haluzice 1 937
Vlachova Lhota 7 140
Křekov 3 824
Celkem 456 078

Pooděkkováníí

Srdečně děkujeme pořadatelům Farní-
ho plesu ve Slavičíně, kteří věnovali výtě-
žek z tomboly Charitě sv. Vojtěcha Slavičín,
a všem dárcům, kteří svými dary přispěli
do tomboly a tím podpořili rozvoj zdravot-
ních a sociálních služeb Charity sv. Vojtě-
cha Slavičín. Mgr. Milena Tománková, 

ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Rozpočet města na rok 2016
Letos dříve než obvykle přicházíme se

sdělením, jak vypadá rozpočet města na rok
2016, co se týká hlavních investičních akcí.
Je tomu tak proto, že město nebude v prvních
měsících roku hospodařit podle rozpočtové-
ho provizoria, ale má již od prosince loňské-
ho roku schválen rozpočet. Během roku bu-
deme vyhodnocovat, jak se nám tato změna
osvědčila, co přinesla kladného či naopak,
jaké zápory tento postup má. Výsledek nám
řekne, jestli bude pro rok 2017 zvolen stej-
ný postup, anebo se město vrátí k využívání
rozpočtového provizoria a schvalování roz-
počtu až v měsíci únoru rozpočtového roku.

Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 16. prosince 2015 schválilo rozpočet 
města jako schodkový takto:
příjmy běžného roku  98 616 tis. Kč
výdaje běžného roku  111 756 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů běžného roku – 
 13 140 tis. Kč
s tím, že schodek bude kryt přebytkem hos-
podaření města z minulých let. Odsud je 
zřejmé, že město neplánuje přijetí úvěru.

V roce 2016 budou investičně nejnároč-
nějšími akcemi rekonstrukce městského 
koupaliště a rekonstrukce kuchyně ZŠ Vlá-
ra. Obě akce jsou plně hrazeny z rozpočtu 
města. Rekonstrukce koupaliště byla zahá-
jena na podzim 2015 odstraněním staré dře-
věné provozní budovy a do zahájení koupa-
cí sezóny 2016 bude postavena budova nová. 
Následně po sezóně počítáme se zaháje-
ním rekonstrukce vlastního bazénu (inves-
tice letos 3 mil. Kč), dokončeno by mělo být 
před zahájením sezóny v roce 2017 – odhad 
5,5 mil. Kč).  Rekonstrukci kuchyně ZŠ Vlá-
ra jsme dlouho odkládali, protože jsme věři-
li v nějakou dotaci. Protože se ukázalo, že ta-
kové dotace není možné získat, schválilo za-
stupitelstvo města uvolnění částky 7 mil. Kč 
na provedení rekonstrukce v letošním roce. 
V rozpočtu dále najdeme částku 3 mil. Kč, 
která by měla sloužit k zahájení rekonstruk-
ce hotelu. Zde ale ještě hledáme možné al-
ternativy umístění ubytovacích kapacit. Ne-
chtěl by se třeba někdo pustit do provozová-
ní ubytovacích služeb?

Letos budeme pokračovat v opravách bu-
dovy, kde sídlí Základní umělecká škola. 
Bude provedena oprava zbývající části stře-
chy a půdní vestavba tamtéž (1,433 mil. Kč). 

Svoz tříděného 
odpadu v únoru
 plassty (žžlutéé pytle) 2224. 2.
 papír (mmodré pytle)) aaa nápojovvé kaartonny 
(oranžové pytlee) 17. 2..
Upozorňujjemee občanyyy,, že platbuu za odpad 
je nutnné prrovésst do 299. 2.
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školy Vlára (660 tis. Kč) a střechy budovy, kdeškoly Vlára (660 tis Kč) a střechy budovy kde
sídlí Charita sv. Vojtěcha (320 tis. Kč). Samo-
zřejmě nebudeme jen opravovat střechy. Za-
hájena by měla být rekonstrukce ulice Jasmí-
nová (chodník a parkovací stání – 700 tis. Kč,
oprava povrchu – I. etapa – 360 tis. Kč), opra-
vy se dočká také chodník na ulici Příčná
(180 tis. Kč). Úpravou projdou venkovní pro-
story městské nemocnice (300 tis. Kč), opra-
ven bude také chodník u čp. 581-3 (směr uli-
ce Okružní – 90 tis. Kč). V Domě dětí a mlá-
deže mohou počítat s opravou sociálního zaří-
zení (410 tis. Kč), v ZŠ Vlára budou opraveny
vstupní schody (150 tis. Kč), v ZŠ Malé Pole
mj. proběhne oprava výměníkové stanice
(35 tis. Kč). Opravou projde část místní ko-
munikace v ulici Misárkova (od parkoviště
po vchod do parku – 100 tis. Kč), pokračo-
vat budeme v opravách chodníků na hřbito-
vě (úsek za kostelem – 93 tis. Kč).

Investice půjdou také do místních čás-
tí. V Divnicích bude dokončeno odpočíva-
dlo u hřiště (850 tis. Kč) a bude nově oploce-
no asfaltové hřiště rámovým pletivem (500

tis. Kč). V Hrádku bude např. rekonstruována
kotelna v mateřské škole (300 tis. Kč) a rádi
bychom už konečně získali do vlastnictví
pozemky na výletišti. V Nevšové byla z mi-
nulého roku přesunuta investiční akce stav-
by chodníku levostranně od vjezdu do obce
po křižovatku na Cikánku (840 tis. Kč) a bude
zahájena revitalizace středu obce (autobu-
sová zastávka, chodník směrem k hospo-
dě – 700 tis. Kč).

Rozpočet města počítá také s dotačními
projekty. Podařilo se získat dotaci ve výši
2,5 mil. Kč na novou cisternovou automobi-
lovou stříkačku nebo dotaci na úpravy a na-
světlení přechodu pro chodce u VTÚVM (do-
tace 736 tis. Kč bude upřesněna po zadání ve-
řejné zakázky). Zajímáme se také o další do-
tace, byť nové plánovací období EU není in-
vesticím v městech a obcích příliš nakloně-
no. Méně dotací znamená upření pozornos-
ti města do oblastí, kde se dotace získat ne-
dají a kde musíme dělat „za své“. To je ale asi
dost zřejmé z výše uvedeného výčtu investič-
ních akcí města na rok 2016.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Ptají se lidé…
Nebylo by možné rozšířit městský kame-

rový systém a dát kamery na další místa, 
např. parkoviště ve městě?

Určitě by to možné bylo, ale samozřejmě 
je to o penězích. Jako první se vždy ohlížíme 
po dotacích, zda někde není zdroj peněz na re-
alizaci záměru. Letos připravujeme na zákla-
dě požadavku Policie ČR rozšíření kamero-
vého systému tak, aby byly podchyceny veš-
keré příjezdové komunikace do města a po-
hyb na nich. To by velmi usnadnilo práci Po-
licie ČR zejména při řešení krádeží osobních 
automobilů. Na tomto záměru budeme pra-
covat a hledat vhodný dotační zdroj. Pokud 
jej nalezneme, budeme o dotaci žádat. A po-
kud by to podmínky dotace umožnily, jistě 
bychom uvažovali o dalších kamerách a také 
o modernizaci kamer stávajících.

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

Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. VII/4/2015 ze dne 16. 12. 2015 schválilo poskytnutí programových
dotací na rok 2016 v celkové výši 1 000 000 Kč.

Poskytnuté programové dotace města Slavičín na rok 2016

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Sportovní kluby Slavičín Sálová kopaná Jerevan - celoroční činnost -
krajská liga, Český pohár sálové kopanéj g ý p p 25 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl stolní tenis muži - celoroční činnost - 
mistrovské utkání krajských a regionálních 
soutěží, přebory krajep y j

25 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis muži - 30. ročník turnaje 
TOP hráčů Valašska ve stolním tenise 8 000

Sportovní kluby Slavičín

Oddíl stolní tenis veteráni - celoroční 
činnost - soutěže veteránů v ČR a SVK,
účast na mistrovství světa ve Španělsku
a Německu v rámci mistrovství Evropy
družstev

20 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl stolní tenis žáci a žákyně - celoroční 
činnost v pravidelné mistrovské soutěži 
žáků pořádané ČAS Zlínp

10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl stolní tenis - 45. ročník turnaje ve 
stolním tenise 15 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal muži, dorostenci, žáci - celoroční 
činnost - účast v mistrovských soutěžíchý 25 000

Sportovní kluby Slavičín
Florbal ženy, juniorky, žačky - celoroční 
činnost - účast v mistrovských soutěžích
pořádaných ČFAp ý

30 000

Sportovní kluby Slavičín Florbal ženy, juniorky - turnaj ve fl orbalu 10 000
Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal ženy - celoroční činnost 20 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal juniorky - celoroční činnost 
v krajském přeboruj p 16 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl volejbal žačky - celoroční činnost 15 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl basketbalu - celoroční činnost - 
mistrovské utkání sdruženého krajského 
přeboru /ZL+JM/p J

25 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl ASPV ženy - celoroční činnost - 
aerobic, cvičení pro ženy vyškolenými
cvičitelkami

10 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl atletiky - celoroční činnost + Běh
vítězství pro mládež, závody atletů v rámci
dálkových běhůý

10 000

Sportovní kluby Slavičín Oddíl turistiky - celoroční činnost - dálkový 
pochod Slavičínská 60p 10 000

Sportovní kluby Slavičín
Oddíl turistiky - Uhrovec - setkání s vedením
obce a návštěva muzea A. Dubčeka, 
vycházka na Jankův vršok, Bojnice a zpěty J j p

8 000

Kuželkářský klub Slavičín Zajištění provozu sportovního zařízení -
kuželny v zámeckém parku ve Slavičíněy p 50 000

War Sports Team Slavičín, z. s. Celoroční činnost War Sports Team
Slavičín, z. s. 16 000

Sbor dobrovolných hasičů
Slavičín O pohár SDH Slavičín 5 000

Sbor dobrovolných hasičů
Nevšová

Podpora družstev mužů a žen v požárním
sportup 15 000

Sbor dobrovolných hasičů
Nevšová

III. Ročník „MIŠKÁŘSKÉHO POHÁRU“
v požárním sportu mládeže, mužů a ženp p 15 000

Sbor dobrovolných hasičů 
Nevšová

Celoroční činnost a rozvoj mládeže
v požárním sportup p 20 000

TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovních družstev,
údržba areálu 74 000

Ing. Milan Ptáček Celoroční činnost internacionálů (bývalých
aktivních fotbalových hráčů)ý 10 000

Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní
část 2016 9 000

Tomáš Hrnčiřík 13. ročník memoriálu Josefa Hrnčiříka -
turnaj družstev v nohejbalu a kuželkáchj j 3 000

Radim Studeník Nohejbalový turnaj dvojic 2016 4 000
Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000
Jiří Havlín Sportovní den + Turnaj v nohejbale 4 000
Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj Divnice 2016 3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín. 7. ročník Slavičínského čtyřboje ženských
družstev 5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 520 000
PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

SemTamFór Celoroční činnost 30 000
SemTamFór Valašské křoví 2016 20 000
Občanské sdružení UnArt 
Slavičín Slavičínský svátek hudby 2016 10 000

Pěvecký soubor Cantare při 
ZUŠ Slavičín

Slavnostní koncert PS Cantare k 15. výročí
od založení 15 000

Římskokatolická farnost 
Slavičín Farní den 3 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici 2 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost 3 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie - pes terapeutem 3 000

Přátelé z lásky Rekondiční pobyt pro rodiny 
s handicapovanou osoboup 8 000

Přátelé z lásky Vzdělávací a poznávací den 3 000
Mateřské centrum Slavičín Programy pro rodiče s malými dětmi 6 000
Mateřské centrum Slavičín Dětské Olympijské hry 2 000

Klub přátel historie Slavičínska Připomínka exhumace amerických letců
v roce 1946 4 000

Klub přátel historie Slavičínska 760 let od první písemné zprávy o Slavičínu 5 500
Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 10 000
Spolek Diaklub Slavičín Slavické cérky 10 000
Sbor dobrovolných hasičů 
Slavičín Slavičínský plamínek 7 000

Junák - český skaut, středisko
A. B. Svojsíka Slavičín, z. s.j Skautský den 2016 7 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-
Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost 3 000

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

Základní škola Slavičín-Vlára Cimbálová muzika Slavičan 51 000
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Základní umělecká škola
Slavičín Adventní koncerty ZUŠ Slavičín 10 000

Ing. René Bil Kluby zdraví Slavičín 2016 2 000
Jiřina Brlicová Činnost klubu důchodců Slavičín 2 000
Marcel Zvonek Dětský den 2016 15 000

Marcel Zvonek Divadelní představení pro děti ve Slavičíně
v roce 2016 10 000

Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2016 13 000
Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000
Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu v Hrádku 2 000
Klára Vincourová Královský karneval v Hrádku 2 000

Klára Vincourová III. ročník Česko zpívá koledy v Hrádku
u kapličkyp y 1 500

Lenka Šilhánková Sněhové sochy 500
Jindřích Maňas Jarní hrátky v Divnicích 2016 2 000
Jakub Zvoníček Dětský sportovní den 2 000

Mgr. Vlastislava Kubrychtová Celoroční činnost Senior klubu Divnice
v 2016 3 000

Luboš Silbrník Divnická heligonka - VI. ročník 8 000
Ing. Antonín Gbelec Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 2 000
Stanislava Pučoková Celoroční činnost Klubu důchodců Nevšová 3 000
Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 500
Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2 000
Simona Goňová Dětské čarodějnické odpoledne 2 000
Simona Goňová Stezka odvahy 1 000
Pavla Sudková Helfíkův kotár 2016 18 000
Celkem na dotační titul poskytnuto: 310 000
PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Základní škola Slavičín-Vlára Dětský národopisný soubor Slavičánek 15 000

Základní škola Slavičín-Vlára

Podpora environmentální výchovy na
Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára: 1) spolupráce
s ekologickými organizacemi Centrum
Veronica Hostětín, Envicentrum Pro krajinu
Vysoké Pole, Ekoland - KovoZOO Staré
Město, Rumpold Uherský Brod; 2) zapojení 
se do celorepublikového ekoprojektu
72 hodin, realizace celoškolních projektů 
Den stromů, Den Země; 3) podpora činností 
ekotýmů a ekologických soutěžíý g ý

10 000

Základní škola Slavičín-Vlára Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín-Vlára 3 000

Základní škola Slavičín-Vlára Novoroční fl orbalový turnaj pro žáky Centra
sportup 1 000

Základní škola Slavičín-Vlára Fotbalový turnaj 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára Atletika 1. stupeň - Valašská sportovní liga 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára Sportovní den pro žáky 1. stupně 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára Mezinárodní sportovní den 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára O pohár primátora Mesta Nová Dubnica 3 000
Základní škola Slavičín-Vlára Zlínský vorvaň 5 000
Základní škola Slavičín-Vlára Pohádková tělocvična 2 000

Základní škola Slavičín-Vlára Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín a Dětský 
domov Smolina + Návojnáj 6 000

Základní škola Slavičín-Vlára Mikulášská laťka 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára Florbal - Valašská sportovní liga 1 000
Základní škola Slavičín-Vlára Mažoretky 10 000
Základní škola Slavičín-Vlára Páťákiáda 3 000
Základní škola Slavičín-Vlára Svatomartinský průvod 4 000
Základní škola Slavičín-Malé
Pole Taneční kroužek LITTLE BEANS 5 000

Základní škola Slavičín-Malé
Pole Karneval 5 000

Základní škola Slavičín-Malé
Pole

Putování broučků a berušek (lampionový 
průvod)p 2 000

Základní škola Slavičín-Malé
Pole Halloweenská párty 3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Podpora zájmových kroužků Orientální
tance 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Mladí šachisté DDM Slavičín, Šachový klub
Slavičín 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín
XVI. ročník modelářské soutěže Slavičínský
šikula, XII. ročník Slavičínského zoubku 
a XII. ročník Slavičínského wyhazovákuy

20 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina 1 000
Dům dětí a mládeže Slavičín 13. ročník Pohádkiády 1 000
Dům dětí a mládeže Slavičín Závodí celá rodina 2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín

Celodenní zájezd do Dinoparku a ZOO 
Vyškov pro cílovou skupinu „Rodiče
a děti“, a to ze sociálně slabých rodin
a handicapované žáky a klienty Charity

3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín Dýňování a dýňová strašidýlka; Workshop 
I.; Workshop II.p 2 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami 4 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Dramatický kroužek 2 000

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 veřejnostj 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

Podpora zdravého životního stylu veřejnosti
a setkání se slavičínskými senioryý y 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 Majáles 2016 2 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

14. ročník turnaje v nohejbale základních a
středních škol 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín Florbalový turnaj v roce 2016 1 000

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín

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

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola Slavičín 22. ročník - Vánoční laťka 1 000

Základní škola praktická
a Základní škola speciální
Slavičín

Les ve škole, škola v lese 2 500

Základní umělecká škola
Slavičín Multižánrový festival Zuška? Zuška! 2016 5 500

Základní umělecká škola
Slavičín Novoroční koncert ZUŠ Slavičín s výstavou 4 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 150 000
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2016

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

MS Jamné Slavičín Zvýšení úživnosti honitby 3 000
MS Jamné Slavičín Údržba studánek a jejich rekonstrukce 2 000
Myslivecké sdružení Hrádek na 
Vl. dráze Orba a zasetí mysliveckých políček 2 000

Myslivecké sdružení Hrádek na 
Vl. dráze Oprava břehů a hráze mokřadu 2 000

Myslivecké sdružení Nevšová Péče o volně žijící zvěř 3 000
Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Slavičíng

Chov zdravých včelstev pro ochranu 
a tvorbu životního prostředíp 8 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 20 000

Upozorňujeme majitele psů, že podle
obecně závazné vyhlášky města Slavičín
č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, je ten-
to poplatek splatný do 15. února 2016. 

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně – odbor ekonomic-
ký, dveře č. 209.

V případě bezhotovostní platby převo-
dem z účtu je nutno předem požádat o sdě-
lení identifi kačních údajů k platbě pro kon-
krétního poplatníka místního poplatku ze
psa. Tyto údaje poskytne Bc. Jana Latináko-
vá, telefon: 577 004 822, e-mail:
ekonom1@mesto-slavicin.cz.

Roční sazba místního poplatku ze psů je
stanovena zákonem o místních poplatcích
a obecně závaznou vyhláškou města podle
místa trvalého pobytu držitele psa.

poplatek za 1 psa / každého dalšího psa:
Slavičín:
Bytový dům 1 000 Kč / 1 500 Kč
Rodinný dům 200 Kč / 300 Kč
Osoba pobírající důchod 200 Kč / 300 Kč
Hrádek, Divnice, Nevšová
Bytový dům 500 Kč / 750 Kč
Rodinný dům 100 Kč / 150 Kč
Osoba pobírající důchod 100 Kč / 150 Kč

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

Majitelům psů, kteří držení psa dosud
neohlásili, připomínáme zákonnou povin-
nost ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho
pořízení. Taktéž osoby, které jsou od place-
ní místního poplatku ze psů ze zákona osvo-
bozeny, mají povinnost držení psa ohlásit 
a nárok na osvobození správci poplatku pro-
kázat.

Bližší informace a příslušné formulá-
ře jsou k dispozici na webových stránkách 
města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tis-
kopisy a formuláře – Odbor ekonomický) 
nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ. 

Jana Latináková, odbor ekonomický 
MěÚ Slavičín

V současné době je na webových stránkách 
města umístěn návrh dokumentu „Program ro-
zvoje města Slavičín 2016 – 2022“. Pro budoucí 
rozvoj města je tento dokument velmi důležitý 
z důvodu mobilizace a efektivního využívání 
všech vlastních zdrojů.

Své připomínky k „Programu rozvoje města 
Slavičín 2016 – 2022“ můžete uplatnit do 29. úno-
ra 2016 na odboru investic nebo na e-mailové 
adrese manager@mesto-slavicin.cz.

Ing. Olga Šenkeříková, projektový manažer

ze psů na rok 2016
Úhrada místního poplatku 

Slavičín 2016 – 2022
Program rozvoje města 
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Město Slavičín nabízí do pronájmu byt 
č. 16 v 2. nadzemním podlaží domu čp. 390
na ulici K Hájenkám, v katastrálnímm území
Slavičín.
byt sestává z jednoho pokoje, kuuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepu
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 34,96 m2

Výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1

Policie České republiky informuje

„Přátelé z lásky“ sdružení pro handicapované děti a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí

výšee měsíčního nájemnéhho činí 1 803 Kč
pronnajímatel je oprávněěn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého
roku mmaximálně o 5 % ročnně a míru infl ace
stanovvenou ČSÚ
nájeemné je uvedeno bez záloh na služby 
spojenné s bydlením (topenní, voda, odpad, 
osvětleení společných prostoor)

Podrobněější innfformace týkající se doby 
uzavření nájeemníí ssmlouvy a obsahu žádosti 
o pronájem jjsou uuuvedeny na úřední desce 
města Slaviččín nebbo webových stránkách 
města Slavičín a ssppolečnosti BTH Slavičín 
– www.bth-sllaviccinn.cz

Nabídky bbudoouu přijímány do 17. února 
2016 osobně neboo poštou na adrese:

BTH Slavvičín, sspol. s r. o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Policie ČR, Obvodní oddělení Slavičín
během roku 2015 evidovala zvýšený ná-
růst spáchaných skutků, a to jak přestup-
ků, tak i trestných činů oproti roku 2014.
Celkem bylo evidováno 91 trestných činů
a 918 přestupků. Převážnou část trestných
činů tvoří krádeže vloupáním, a to zejména
do vozidel, ale i rodinných domů, rekrea-
čních chat a průmyslových a hospodář-
ských objektů. U krádeží dominují kráde-
že vozidel, jízdních kol a mobilních telefo-
nů. Dalším více se opakujícím trestným či-
nem je zanedbání povinné výživy. Skladba
dalších trestných činů je – ohrožení pod
vlivem návykové látky, výtržnictví, sprejer-
ství, porušování domovní svobody a maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Objasněnost trestných činů dosahuje úroveň
62 %. U přestupků nejvíce dominují přestup-
ky v dopravě, kde zaznamenáváme velký ná-
růst podnapilých řidičů, dále majetkové pře-
stupky a přestupky v souvislosti s veřejným
pořádkem. Evidujeme velký podíl mladých
a mladistvých pachatelů na projevech van-
dalismu, neúctě k majetkovým hodnotám,
kdy svůj podíl na tomto hraje i požitý alko-
hol. Vzhledem k počtu odhalení uvedených
negativních jevů, se bude Policie ČR zabý-
vat ve zvýšené míře kontrolami na požívá-
ní alkoholu mladistvými osobami.

Policie ČR přijme každé oznámení od ob-
čanů o porušení zákona nebo o podezření
z protiprávního jednání, způsobené újmě či
urážce. Rovněž vlastní činností vyhledáváme

protiprávní jednání a dbáme, aby nedochá-
zelo k porušování zákonů. Chci upozornit 
občany, aby oznamovali Policii ČR případ-
nou újmu, která jim byla způsobena proti-
právním jednáním jiné osoby. Můžou tak 
učinit osobně na Obvodním oddělení Po-
licie ČR Slavičín, Osvobození 309, popří-
padě telefonicky na tel. 974 666 761, nebo 
na e-mail: zl.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz.

Dále dávám na vědomí, že Policie ČR 
provádí nábor nových policistů. Pokud by 
měl někdo zájem pracovat u policie, je bez-
úhonný, starší 18 let a má minimálně stře-
doškolské vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou, má možnost rozšířit řady poli-
cistů u Policie ČR.

Za Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín 
přeji všem občanům, aby následující dny pro-
žívali v pohodě, klidu a s pocitem bezpečí.

npor. Mgr. Libor Rožník, vedoucí oddělení

Jménem sdružení Přátelé z lásky bychom 
Vás rádi informovali o několika zajímavých 
akcích, jež se uskutečnily v uplynulém roce.

Nejprve jsme absolvovali třídenní re-
kondiční pobyt v hotelu Mesit v Horní Beč-
vě, který se nachází v krásném prostředí 
Beskyd. Zároveň jsme navštívili i obec Bílá 
a její okolí.

Každoročně podnikáme jednodenní vý-
let, kde děti poznávají krásy a historii urči-
té oblasti. Tentokrát jsme navštívili Arche-
oskanzen Modrá, kde jsme zhlédli historii
bydlení a obživy našich předků.  Poté jsme 
přešli do areálu Živá voda, kde nás nejvíce 
překvapil podvodní tunel v hloubce 3,5 m 

ppod vodní hladinou, v němmž jsme mohli spat-
řiit různé vodní živočichy. DDalší zastávka byla 
nna Velehradě, kde jsme sii prohlédli barokní
bbaziliku a prošli se po novéém nádvoří. Ve Sta-
réém Městě jsme pak navštívívili KovoZoo – z ne-
ppotřebného kovového odppadu je zde vytvoře-
nno více než 170 zvířat. 

Před Vánocemi jsme see sešli na Horákově
vvile a prožili příjemné oddpoledne. Společně
s dětmi jsme si upekli perníčky na vánoční 
bbesídku, samozřejmě jsmee je museli i ochut-
nnat. Dílo se povedlo, a takk jsme se měli na co 
těěšit na besídce. Tu jsme usspořádali na Zálož-
nně, kde jsme si u stromečkku zazpívali koledy 
aa dětem rozdali malé dáreečky.

VVelmi dobrá je i naše spolupráce s Měst-
skouu knihovnou. Pracovnice knihovny pro 
nás bběhem roku připravily pohádková před-
staveení, za což jim děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci.

NNaše aktivity bychom nemohli uskuteč-
nit bbez podpory sponzorů a dárců. Velký 
dík ppatří organizátorům Benefi čního kon-
certuu v Hrádku (p. Zvonkovi, p. Valčíko-
vé a dalším), Nadaci Synot, městu Slavičín, 
Mechhanizačním službám Bojkovice a ČSŽ 
(fašaankářům).

DDo nového roku přejeme všem hlavně 
hodnně zdraví, štěstí a spokojenosti v osob-
ním i pracovním životě. Ivana Sukaná

Změna provozní doby vzdělávacího střediska
Od 4. ledna 2016 dochází ke změně provoz-
ní doby střediska:
Po  8.00 – 14.30 hodin
Út  8.00 – 15.30 hodin
St  8.00 – 18.00 hodin
Čt   ZAVŘENO
Pá  8.00 – 13.00 hodin

V tuto dobu je možné využívat 12 PC a in-
ternet zdarma. Denní limit na návštěvníka
je 1 hodina. Za poplatek je možnost tisku,
kopírování a ukládání dokumentů na mé-

dia, vazby do kroužkové vazby, laminová-
ní dokumentů. 

V případě konání kurzů nebo jiných vzdě-
lávacích akcí je možnost využití PC učebny
veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin
– 700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1000 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 po-
čtu osob

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním 
čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme 
pomocí různých kreativních technik. Bliž-
ší informace Vám poskytne paní lektor-
ka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově vile 
– první podlaží.

Plán aktivit na únor: šitý patchwork

Vzdělávacího střediska
Informace
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Přřeshraničnníí videokkonffereence

V rámci projektu přeshraniční spoluprá-
ce mezi ZŠ Slavičín-Vlára a ZŠ Janka Kráľa
v Dubnici jsme se opět, už po jedenácté, po-
mocí videokonference propojili, abychom
vzájemně udržovali dobré vztahy se svými
nejbližšími zahraničními sousedy. Ve středu
16. prosince 2015 proběhla v  multimediál-
ní učebně společná česko-slovenská vyučo-
vací hodina. Tématem byly zvyky, tradice
a svátky během roku v obou zemích. Přípra-
vu tentokrát dostala za úkol třída 6. C v rámci
výuky občanské výchovy. Formou prezenta-
cí, mluveného slova i křížovky jsme sloven-
ské vrstevníky seznámili s českými i morav-
skými obyčeji, zvyky i svátky během kalen-
dářního roku. Následně jsme si role vyměnili.
I my jsme byli pozornými posluchači a s nad-
šením jsme sledovali slovenskou prezentaci.
Zatímco některé svátky i tradice jsou na obou
stranách hranice stejné, jiné byly pro nás úpl-
ně nové a velmi zajímavé. Videokonference
se vydařila a společně jsme strávili dvě pří-
jemné vyučovací hodiny. Jak z naší, tak i ze
slovenské strany jsou k této jistě zajímavé akti-
vitě jen příznivé ohlasy. Těšíme se na další
pokračování. Mgr. Naďa Zemánková

Tančímme už pppatnáct let 

Kolika tanečním párům jsme za tu dobu
fandili a tleskali, kolik krásných šatů, půva-
bu a touhy být nejlepší jsme obdivovali? Dne
11. prosince 2015 v Sokolovně neprobíhala
populární soutěž Star Dance, jak by se zdá-
lo, ale již 15. ročník slavnostní Závěrečné ta-
nečních žáků 9. ročníku, která byla v před-
vánočním čase vyvrcholením kurzu a hlav-
ně odměnou za předchozí dřinu. Je obdivu-
hodné, že paní učitelka Ing. Milena Novot-
ná dokázala své svěřence za deset lekcí na-
učit nejen společenskému chování, ale také
ladným krokům tolika tanců. Během večera
byly sice vyhlášeny nejlepší taneční páry, ale
upřímně – byli skvělí všichni. Dobře se bavili
hosté i rodiče a bylo až dojemné, když tančili
se svými dětmi. Těší nás, že na taneční vzpo-
mínají také naši bývalí žáci, kteří se každo-

ročně vrací za námi na parket. Do dalších let 
přejeme všem budoucím tanečníkům radost 
z krásy pohybu.

Mgr. Jitka Pavlůsková

Váánočční benneefi ční kkonccert pro MMoooničku               

Mít srdce na dlani a pomoct tomu, kdo
ji potřebuje, dokázali v předvánočním
čase žáci a zaměstnanci ZŠ Slavičín-Vlára.
Na sklonku minulého roku poprosili manže-
lé Geršlovi ze Študlova naši školu o pomoc
se sběrem víček pro svoji nemocnou dceru
Moničku. V okamžiku se zrodila zajímavá
myšlenka udělat něco navíc a věnovat jí ješ-
tě jeden dárek. Tím byl Vánoční benefi ční
koncert pro Moničku.

Koncert, který připravil žákovský pěvecký
sbor školy pod vedením vyučujících K. Máti,
A. Ptáčka a I. Šmotkové, se konal 22. prosin-
ce 2015. Atmosféra byla úžasná díky propo-
jení vánoční hudby s touhou pomoci. 

Srdečně i s dojetím jsme na koncertě při-
vítali také malou Moničku a její rodiče. 

Do dobrovolné dárcovské sbírky vzniklé
výtěžkem ze vstupného na Vánoční benefi ční

koncert pro Moničku se za-
pojili žáci i zaměstnanci ško-
ly. S velkou radostí jsme ro-
dině předali dárcovský šek
s částkou 12 000 Kč. Tato
fi nanční částka bude pou-
žita na nákup zdravotních
pomůcek, které běžně stojí
desítky až stovky tisíc korun
a které pomohou Moničce
při léčbě její vážné nemoci.

Rodiče Moničky Gerš-
lové všem, kdo připravili
vánoční koncert pro jejich

dceru a všem ochotným dárcům ze ZŠ Sla-
vičín-Vlára, z celého srdce děkují.

Mgr. Jana Pinďáková

Litterární úspppěch

SOŠ Luhačovice vyhlásila již potřetí li-
terární soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základ-
ních škol s názvem Utíkej, rychle utíkej! 
I naše žákyně 9. třídy Monika Borová a Ma-

rie Koudelová se snažily
svými pracemi zabodo-
vat. A povedlo se! Marie
Koudelová z 9. C získa-
la krásné 2. místo za své
úvahové dílko s názvem
Nitě Zla, o čemž rozhod-
la porota na slovo vza-
tá – spisovatel a překla-
datel Jiří Žáček a psychi-
atr, spisovatel a překla-
datel Jan Cimický. Oba
vzácní hosté se účastni-
li i slavnostního předá-
vání ocenění.  Marušce

moc gratulujeme a oběma dívkám přejeme 
úspěchy v psaní i do budoucna.

Mgr. Adriana Maňasová

Máámee vítězzkkku okressníhho kkola

Nejlepší znalosti o Lucemburcích a jejich 
době prokázala mezi 46 žáky z 33 škol Zlín-
ského okresu žákyně Základní školy Slavi-
čín-Vlára Adéla Gazdíková v okresním kole 
Dějepisné olympiády, kde získala 1. mís-
to. Společně s Ondřejem Cekotou (9. místo) 
postupují do krajského kola. Oběma gratu-
lujeme, děkujeme za výbornou reprezenta-
ci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším 
kole této soutěže. 

Mgr. Gabriela Šuráňová

Floorbaalový ttuuurnaj

V úterý 8. prosince 2015 sehrálo 8 zá-
kladních škol ze Zlínského kraje fl orbalo-
vý turnaj, který proběhl v rámci Valašské 
sportovní ligy. Akce byla spolufi nancová-
na z prostředků Zlínského kraje a pořáda-
la ji ZŠ Slavičín-Vlára. Diváci ve sportovní 
hale ve Slavičíně zhlédli celkem 18 utká-
ní, ve kterých panovala skvělá atmosféra, 
kde bylo vidět úžasné florbalové akce 
a také dramatické boje. Žáci ZŠ Slavičín-
Vlára zvládli skupinu velmi dobře a se zis-
kem šesti bodů se umístili na krásném tře-
tím místě.

Celkové pořadí: 1. místo – ZŠ Luhačo-
vice, 2. místo – ZŠ Štítná nad Vláří, 3. mís-
to – ZŠ Slavičín-Vlára, 4. místo – ZŠ Valaš-
ské Klobouky, 5. místo – ZŠ Nedašov, 6. mís-
to – ZŠ Újezd, 7. místo – ZŠ Brumov-Bylni-
ce, 8. místo – ZŠ Vlachovice. 

Poděkování za vzornou reprezentaci ško-
ly si zaslouží Adam Číž, Jakub Bor, Radim
Hamalčík, Michael Gergela, Patrik Kulíšek, 
Adam Ščuglík, David Staněk, Vítek Svobo-
da, Vlastimil Švehlák a Filip Melichařík.

Ing. David Ptáček

Základní škola Slavičín-Vlára
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Přřípraavné kkuuurzy k PPZ

Škola nabízí přípravné kurzy pro žáky, kte-
ří budou absolvovat přijímací zkoušky na naší
škole. Žák 9. třídy se písemně e-mailem při-
hlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz a uve-
de telefonní kontakt. Poté mu budou odeslá-
ny na jeho e-mail další pokyny.

Cizzí jaazyky nna gymnnáziu mmají 
j ytu nejvvyšší úúúrroveň

Kvalita výuky cizích jazyků má na gymná-
ziu dlouholetou tradici. V nabídce patří ško-
la mezi nejpestřejší gymnázia, neboť ne kaž-
dé gymnázium v kraji vyučuje španělštinu,
francouzštinu, angličtinu, ruštinu, němčinu
a latinu. Úspěchy našich studentů lze vysle-
dovat v krajských a celostátních soutěžích,
ale také v kvalitě společné části maturitních
zkoušek. Příprava studentů na evropské cer-
tifi káty je samozřejmostí. Mezinárodní spo-
lupráce v projektech Erasmus a Tandem jsou
podmínkou nutnou k rozvoji nejenom part-
nerství, ale především komunikačních schop-
ností studentů. Nyní má škola pro mobility
dva partnery v Německu a po jednom v An-
glii, Itálii, Francii. Za těmito výsledky a ak-
tivitami je třeba vidět všechny vyučující ci-
zích jazyků na škole, jimž patří poděkování. 

Zaahraaniční aaaktivity

GJP a SOŠ is a partner school of Cambridge
P.A.R.K an authorised Cambridge English Lan-
guage Assessment exam centre. 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbor-
ná škola ve Slavičíně byla zařazena do Pro-
gramu podpory odborných praxí TANDEM
v Německu, který fi nancuje Česko-německý
fond budoucnosti. Na základě tohoto progra-
mu bude umožněno šesti studentům Střední 
odborné školy ve Slavičíně absolvovat v červ-
nu 2016 dvoutýdenní praxi v německých fi r-
mách a navštěvovat výuku v německé part-
nerské škole v Dürenu. Účastníci programu
mohou získat evropský dokument, tzv. Eu-
ropass-mobilita, který jim může být důleži-
tou pomůckou v jejich dalším profesním ži-
votě a zároveň slouží jako doklad o absolvo-

vání zahraniční praxe. Na základě výše jme-
novaného programu Střední odborná škola
ve Slavičíně rovněž přivítá šest německých
praktikantů, kteří mají zájem absolvovat pra-
xi v okolních fi rmách.

Mooderní pommmůcky ddo fyyzikky, 
auutommatizaccee a robootizzacee

Škola zahájila rok 2016 s novou fyzikál-
ní laboratoří v budově gymnázia za téměř
500 000 Kč. Vedle odborné učebny bioche-
mické, laboratoře chemie, je to další odborná
učebna na gymnáziu podporující rozvoj kva-
lity přírodovědných a technických předmě-
tů na škole. Jedním z dopadů moderních pro-
stor jsou krajské a celostátní úspěchy v obo-
rech chemie, fyziky, astrofyziky a biologie. 

Novým nábytkem byla vybavena také
učebna strojírenství automatizace a roboti-
zace na SOŠ. 

Naši žáci se zúčastnili soutěže o výuko-
vého robota, kterou uspořádala fi rma ABB.
Karina Pinďáková ze třídy IM-1 se stala jed-
ním z výherců v soutěži s novou školicí buň-
kou fi rmy ABB.

Noový učební í obor Sttrojjní mmechaniik

V návaznosti na koncepci rozvoje školy,
jejíž  první fází byla personální a výkonová
stabilizace a současně investiční akce, chce-
me v druhé fázi pokračovat v postupné ino-
vaci nabízených oborů na škole.

Škola disponuje kvalifi kovanými učiteli jak
v teoretickém vyučování, tak v odborném vý-
cviku, tento nový obor má svou historickou
kontinuitu na SOŠ.

Náplň oboru 23-51-H/01 – Strojní mecha-
nik bude mimo jiné zaměřena v odborném
výcviku na údržbu, zámečnictví, nástrojař-

ství, broušení, tváření plechů, sváření, práce 
na klasických strojích. Tyto kompetence jsou
potřebné v regionálních fi rmách, které jsou 
významnými zaměstnavateli regionu (TVD 
Rokytnice, NTS Prometal, TRYON Brumov, 
Polfi n Loučka, ZEKA plus, CEBES Brumov, 
KOWAG Rokytnice, SKD Bojkovice…). Obor 
Obráběč kovů připravuje absolventy přede-
vším na práce na klasických obráběcích stro-
jích a náplň tohoto oboru není možné rozšiřo-
vat a modifi kovat na potřeby fi rem.

Škola je vybavena moderními technolo-
giemi v oblasti klasických i CNC strojů, byly 
také komplexně zrekonstruovány dílny a zá-
zemí pro strojírenské obory, jejich sociální 
zařízení a šatny, škola velmi intenzivně spo-
lupracuje se sociálními partnery, u kterých 
probíhá odborný výcvik strojírenských oborů.

Vyynikkající vvýýýsledky v ccelorrepubllikkovém 
tesstovvání ossmmmiletéhho sttudiia

Vynikající úspěch kvarty v celorepubliko-
vém testování – v předmětech matematika, ja-
zyk český a obecné studijní předpoklady naše 
kvarta z 591 testovaných škol nechala za se-
bou v matematice 91 % tříd, v jazyce českém 
88 % tříd, v OSP 90 % tříd.

Blahopřejeme týmu šachistů ve složení Petr 
a Tomáš Hofschneiderovi z primy, Samuel Ot-
lík a Jonáš Plášek z kvarty k 3. místu v Okres-
ním přeboru škol v šachu 2015 ve Zlíně-Male-
novicích a děkujeme za pěknou reprezentaci.

Naabíddka praaaccí pro vveřeejnoost 
útvvaruu SOŠ oood měsííce zzáříí

p p j

Strojírenství – výroba strojírenských výrob-
ků z kovů a jiných technických materiálů,
CNC obrábění
Instalatérství – rozvody vody a topení a je-
jich opravy
Elektrikářství – zhotovení elektro rozvodů 
a jejich opravy
Automechanici – běžné opravy osobních 
vozů, malých dodávkových automobilů, pří-
prava na technické prohlídky, přezouvání 
pneumatik
Kuchař – číšník – realizace rautů, obsluhy 
při společenských akcích

Je nutné předem domluvit osobně nebo
telefonicky druh a rozsah práce u Bc. Many
731 636 995.

Pronáájem haaaaly TV nna SSOŠ

Škola nabízí veřejnosti a sportovním klu-
bům možnost využití nově zmodernizované
haly na SOŠ v pracovní dny i o víkendech. 
Informace podá Ing. Horalík.

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Den otevřených dveří pro roodiče a žáky 5. tříd a 9. tříd ZŠ dne 10. února od 8.00 
do 17.00 hodin v budovách ggymnázia i SOŠŠ. Návštěvy pro vveřejnost lze telefonicky 
dohodnout také na libovolný teermín v pracovnní dny do 16.00 hoddin.
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Na radost, kterou nám dělají téměř sou-
stavně malí modeláři na soutěžích a pře-
hlídkách na různých úrovních, jsme si už
zvykli a víme, že se za těmito úspěchy skrý-
vá bezvadně odvedená práce jejich vedou-
cích – Tomáše Hájka, Ing. Martina Procház-
ky a Zdenka Pazdery, kteří mají již nyní plné
ruce práce s připravovanou třídenní mode-
lářskou akcí.

Radost nám dělají také mladí rybáři.
V době vánočních prázdnin se zúčastnili
soutěže mladých rybářů v Brumově-Bylni-
ci. Děkujeme vedoucím zájmového krouž-
ku Miroslavu Milkovi a Vratislavu Rašov-
skému za vzornou přípravu dětí. 

Šikovní jsou na soutěžích a turnajích
i naši malí šachisté. Za dobré výsledky
patří dík jejich vedoucímu Josefu Svitákovi.

Také děti z  Hasičského kroužku sklíze-
ly na soutěžích úspěchy. Za výborné vede-

ní děkujeme Martinu Lutonskému a Jaku-
bu Častulovi. 

Ještě bychom chtěli poděkovat za výborné
vedení a hlavně motivaci vedoucímu kroužku
Stolní tenis Ing. Zbyňku Jančaříkovi a za vel-
kou podporu p. Jaroslavu Kučerovi.

Od 2. pololetí začíná u nás v DDM Logope-
die (pro přihlášené).

Od 2. pololetí otevíráme kurzy Kerami-
ky pro dospělé a pro rodiče s dětmi (pro
přihlášené) – více informací na letáčcích
v DDM.

O pololetních prázdninách jsme si s dětmi
zajeli do Horního Lidče na betlém, kde jsme
obdivovali asi 230 dřevěných fi gurek a více
než 100 vyřezaných staveb.

A co s námi děti zažijí o jarních prázdni-
nách? – výlet do kina ve Val. Kloboukách,
na plavání do Uherského Brodu, bowling,
sportovní odpoledne v hale a noc v DDM

Zprávy z domečku – DDM Slavičín s překvapením.
Připravujeme už i aktivity, které vám 

chceme nabídnout pro období letních prázd-
nin 2016.

V novém pololetí se můžou zájemci z řad 
dětí, mládeže i dospělých přihlásit do no-
vých kroužků a kurzů, které začnou v úno-
ru. Jedná se o kroužek Tvořivého (kreativ-
ního) psaní pro děti 1. stupně ZŠ a o kurz se 
stejným názvem pro mládež a dospělé, kteří 
potřebují ať už v práci nebo jenom pro své 
potěšení psát... Naučíte se psát deník, růz-
né články, povídky...   – rozepíší se i nepsav-
ci, rozmluví se i nemluvní... Pro starší děti 
a dospělé je určený kurz Kreslení pravou he-
misférou. Jako poslední nabízíme kroužek 
Sportovního badmintonu pro žáky 2. stup-
ně ZŠ. Bližší informace nejenom o termí-
nech a platbách vám poskytneme na e-mailu 
vera.fojtikova@centrum.cz
a na tel.: 577 341 489, 722 670 774
nebo osobně v DDM. 

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín 

ZÁPIS
Ředitelství ZŠ praktické a ZŠ speciální 

oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku naší
školy pro školní rok 2016/2017 se uskuteční
dne 11. února 2016 v hlavní budově školy
v době od 9.00 do 15.30 hodin.

(Výjimečně je možné dohodnout 
náhradní termín – do 15. února 2015.)

Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní
I 76,763 21, telefon: 577 341 205

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola ve Slavičíně – Hrádku

děkuje všem sponzorům z hrádeckých
fi rem, kteří obdarovali děti při vánočním
koledování.

ZŠ praktická a ZŠ speciálníZŠ
PRAKTICKÁ     S

P
E

C
IÁLNÍ     H

RÁD
E

K

HRÁDEK

Štěpánský turnaj znovu opanovali Kovaříci

je tedy již historií, ten příští 34. ročník, pořá-
dají borci z TVD.
Konečné pořadí Štěpánského turnaje:
1. Kovaříci
2. TVD
3. Hadráři
4. Závada
5. Paneláky
6. Hugoni
7. HOPA
8. Zahradní
Nejlepší hráč: Ivo Světlík – TVD
Nejlepší brankář: Aleš Ocelík – Kovaříci
Nejlepší střelec: Martin Holek – Kovaříci

„Vítej, zlatý hattricku,“ si mohou zanotovat 
hráči Kovaříků, kteří znovu opanovali klání
ve 33. ročníku Štěpánského turnaje ve Slavi-
číně. Ten se letos vyznačoval nástupem dra-
vého mládí a na palubovce jsme kromě zku-
šených harcovníků mohli zahlédnout i pat-
náctileté vycházející hvězdičky – Číže, Zvo-
níčka nebo Salajku. Samotné boje ve skupi-
nách přinesly nejvyrovnanější turnaj v histo-
rii, kdy řada duelů skončila pouze jednobran-
kovou výhrou a o osudech zápasů se častokrát 
rozhodovalo až v samotném závěru. V A sku-
pině dominoval tým Kovaříků, se kterým se

štěstím proklouzlo do semifi nále TVD před
místními Paneláky. V B skupině dominoval
tým Hadrářů před hrádeckou Závadou, Čer-
ný Petr tentokrát vyšel na pořádající Hugony,
kterým letos citelně chyběl prvoligista z Pří-
brami Jožka Hnaníček.

V semifi nálových duelech si Kovaříci snad-
no poradili s hrádeckou Závadou, ve druhém
semifi nálovém utkání rozhodl nejlepší hráč
TVD a také celého turnaje Ivo Světlík o postu-
pu jeho týmu do fi nále a na Hadráře tak zů-
stal jen rozstřel o třetí místo. V něm ale byli
hráči Hadrářů úspěšní, neboť Závada ani jed-
nou ze čtyř pokusů netrefi la branku. Finálové
utkání bylo opakováním toho loňského a zno-
vu v něm dominovali Kovaříci, které střelec-
ky táhli Martin Holek s Petrem Švajdou. Fi-
nálový duel nakonec skončil výhrou obhájců
prvenství 4:1, když TVD korigovalo výsledek
až v samotném závěru. Celý turnaj provázela
skvělá divácká kulisa a bylo se opravdu na co
dívat. Pořadatelé z týmu Hugoni děkují za po-
moc hlavnímu sponzoru turnaje, fi rmě Ni-
coma zastoupené panem Romanem Macha-
lem, a také luhačovické fi rmě ENBI, kterou
řídí Adam Chmela. Letošní Štěpánský turnaj

Kuželkářský klub Slavičín 
Domácí zápasy v únoru 2016
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Jiskra Otrokovi-
ce A, sobota 13. února 2016, 16.30 hodin.

KK CAMO Slavičín B – TJ Gumárny Zubří,
sobota 27. února 2016, 16.30 hodin.

 Pronájem zrekonstruované kuželny – 
1 hodina/dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro
skupiny i jednotlivce, informace na tele-
fonu: 604 715 537 – Pavel Sláma

 Nabízíme fi rmám možnost své prezen-
tace v prostorách kuželny, informace na te-
lefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz
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Aktivní oddíl stolního tenisu SK Slavi-
čín zahájil rok 2016 řadou akcí. Už 2. led-
na 2016 se uskutečnil ve Slavičínské spor-
tovní hale přebor okresu jednotlivců do-
spělých hrajících nejvýše regionální soutě-
že. Soutěž hrálo celkem 54 hráčů z 18 od-
dílů. Přeborníkem regionu se stal Pavel Ví-
tek z Orla Zlín, druhý skončil David Koneč-
ný z Fryštáku. Z domácích hráčů se nejvíce 
dařilo Robertovi Macků.

V soutěži deblů vyhráli hráči Orla Zlín
Vítek – Svoboda před překvapením soutě-
že dvojicí SK Rokytnice Malatinský – Mar-
tinovský.

Hned následující den se uskutečnil 

Pozvánku na skvěle obsazený halový tur-
naj internacionálů nad 45 let do Uherského
Hradiště znovu obdrželi fotbaloví interna-
cionálové FC TVD Slavičín. Kromě Slaviča-
nů zde startoval slovenský Spartak Trnava,
dále FC Vítkovice, FK Hodonín a pořádají-
cí Uherské Hradiště. Samotný turnaj, který

se odehrál v sobotu 12. prosince 2015 v hale
Slovácké Slavie, přinesl řadu výborných vý-
konů jednotlivých mužstev a také byl ve zna-
mení podpory léčby bývalého ligového hrá-
če Uherského Hradiště Luboše Melichárka.
Tomu předal bývalý fotbalový reprezentant 
Miroslav Kadlec šek na 50 000 Kč a samot-
ní hráči FC TVD přispěli částkou 5 000 Kč,
což bylo kvitováno velkým potleskem. Zášti-
tu nad turnajem převzal primátor Uherského
Hradiště pan Stanislav Blaha, který se zúčast-
nil i slavnostního ukončení turnaje.

Slavičané v prvním utkání smolně podleh-
li Vítkovicím 3:5, ve druhém duelu neudrže-
li dvoubrankové vedení s domácí Slováckou
Slavií, aby alespoň v závěru vydolovali bod
za remízu 3:3. Ve třetím utkání ale Slavičané
nestačili na omlazený Spartak Trnava a odešli
poraženi 1:6. V závěrečném utkání s Hodoní-
nem už Valachům došel dech a utkání prohrá-

Internacionálové FC TVD startovali v Uherském Hradišti

foto: Stanislav Belžík

li 2:4. Obhajoba loňského druhého místa se 
tedy nepodařila, neboť nakonec z toho bylo 
až páté místo, ale Slavičané při závěrečném 
ceremoniálu sklidili obdiv od všech týmů. 
Turnaj nakonec vyhrál suverénně Spartak 
Trnava před Vítkovicemi a domácím Uher-
ským Hradištěm. Nejlepším hráčem byl vy-
hlášen Róbert Novák z Trnavy (bývalý ligo-
vý hráč Zlína), nejlepším střelcem se stal 
Jan Vožník z Vítkovic a cenu pro nejlepšího 
brankáře si převzal Pavel Barcuch z Uher-
ského Hradiště (bývalý ligový brankář Karvi-
né a nevšovský odchovanec). Po turnaji ná-
sledovalo posezení všech týmů v nedaleké 
restauraci a Slavičané už s předstihem do-
stali pozvánku na další ročník.
Sestava FC TVD:

Ladislav Podušel  – Jaromír Smolek, Li-
bor Argaláš, Jiří Váňa, Josef Hradil, Draho-
mír Prachař, Martin Spáčil, Václav Cahyna, 
Luděk Lošťák a Vlastimil Barcuch.

Trenér: Petr Koseček, vedoucí: Stanislav 
Belžík. Petr Koseček

nna stejném místě přeborr regionu mládeže
za účasti 27 dětí. Turnaj skončil úspěchem 
hhráčů Sokola Mysločovicee, kteří obsadili prv-
nní tři místa, na čvrtém a pátém místě skon-
čili Daniel a Michal Bureššovi z SK Slavičín.

O týden dříve 26. prossince 2015 se usku-
teečnil v  Martině závěrečnýý turnaj Velké ceny
SSlovenska veteránů. Bez jeediné prohry se ztrá-
toou pouze tří setů vyhrál svoji kategorii náš 
hhráč Jaroslav Kučera a obbhájil tak loňské ví-
těězství. Druhý skončil Ján Jančo z Vráblů, tře-
tíí Peter Kováč ze Zlatých Moravců.

Ve stejném termínu jjako přebor okre-
su ve Slavičíně proběhl vv Povážské Bystri-
ci první veteránský turnnaj Velké ceny Slo-
vvenska pro rok 2016. Nášš hráč Jaroslav Ku-
čera potvrdil roli favoritaa a ze 109 účastní-
kků vyhrál svoji kategoriii před Jánem Bu-

Stolní tenis informuje… ciackkým z Tvrdošína a Františkem Ober-
mayerem z Bratislavy.

VVeteráni jak v Česku, tak i na Sloven-
sku mmají v letošní sezoně velikou motiva-
ci, na přelomu měsíců května a června se 
konáá ve španělském Alicante mistrovství 
světaa veteránů. K 1. lednu 2016 bylo při-
hlášených 4 312 hráčů – účast na této akci 
je veelikou motivací a zároveň odměnou.

Přebor kraje jednotlivců 
sobota 30. ledna 2016

Krajský bodovací turnaj mládeže
neděle 31. ledna 2016
Jste srdečně zváni.

Spoortoovní haaala SK SSlavvičínn - Stolnnní tenis

Josef Holcmmaaan zaháájil 
liteerárrní děnnníí v knihhovnně

Počátek ledna bývá co do kulturních akti-
vit tradičně pestrý a nejinak je tomu v měst-
ské knihovně. Ta letos zahájila literární sezo-
nu v pátek 8. ledna 2016 večerním setkáním
se zlínským spisovatelem Josefem Holcma-
nem a s jeho nejnovější knihou Osobní po-
plach. Spolu s ním přijal pozvání do knihov-

ny i známý herec a bavič Josef Alois Náh-
lovský. Oba hosté doslova vtáhli publikum
do osudů knižního hrdiny – svérázného
Holcmanova strýce „masára” Jožky Slová-
ka. Každý z nich představil zajímavé pasá-
že z knihy po svém. Josef Holcman fascino-
val posluchače svým nezaměnitelným vypra-
věčským umem okořeněným špetkou tem-
peramentní slovácké nátury.  Pepa Náhlov-
ský se přímo vžil do role horňáckého pábi-
tele řezníka Jožky a jeho suverénní přednes
v jadrném nářečí vzbudil dojem, že se hrdi-
na knihy zhmotnil a pobývá v sále s námi.
Celý večer se nesl ve folklorním duchu, což
ještě umocnily lidové písně v podání hudeb-
níků Pavla a Aničky Jurečkových, Štěpánky
Jordánové a Gabriely Klabačkové ml. K cel-
kově dynamické atmosféře pořadu přispěl
v jeho závěru Josef Holcman ukázkou pravé-
ho slováckého verbuňku za doprovodu mu-
ziky, která pak na přání publika přidala sé-
rii známých valašských písní.

Spolu s návštěvníky akce jsme se tedy
opět po několika letech dočkali bezpro-
středního a velmi příjemného setkání s ob-
líbeným autorem, na které budeme dlouho

vzpomínat a do budoucna se těšit na další 
skvělé literární dílo.

Mgr. Gabriela Klabačková

Poozváání do kkknihovnny 

2. – 28. 2016 února
Výstava výtvarné tvorby dětí z Mateřské 
školy Vlára. Galerie knihovny, otevřeno 
v půjčovní době. 
Čtvrtek 4. února 2016 
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Předškoláčci v doprovodu rodičů nebo 
prarodičů se opět mohou těšit na další pra-
videlná setkání s knižním skřítkem Nezbed-
níčkem. V únoru jsou pro ně připraveny in-
teraktivní literární a výtvarné hříčky i se-
známení s další pěknou knížkou ze skřít-
kovy bohaté knihovničky. 
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny.
Úterý 9. února 2016 
Talenty a dispozice v nás  

Přednáška Mgr. Daniely Kvardové o na-
šich schopnostech a možnostech, jejich po-
znání a nasměrování se dál.

Městská knihovna
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Začátek roku s divadlem SemTamFór
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží

knihovny. Vstup volný. 
 Čtvrtek 18. února 2016 
Jak se dělá rozhlas

Humorné povídání o zákulisí herecké
a rozhlasové práce, vzpomínky na řadu le-
gendárních kolegů, příhody, které jste nikdy
z vysílání neslyšeli. To vše zažijete s mata-
dory brněnského rozhlasu Jaromírem Ost-
rým a Josefem Veselým. Pořadem bude pro-
vázet pan Jiří Kokmotos, moderátor a vedou-
cí programu ČRo Brno.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný. 
 Pátek 26. února 2016
Čína – uprostřed „Země středu“ aneb kam
jezdí hlavně čínští turisté. Cestovatelská
přednáška Mgr. Mojmíra Meduni, Ph.D.

Peking, Velká čínská zeď či Terakotová
armáda? Tak tohle na promítání neuvidí-
te! Podíváte se ale na méně známá, přesto
úchvatná místa, která jsou oblíbenými des-
tinacemi čínských turistů a kde je Evropan
považován za exota. Zhlédnete velkou část 
jihozápadní a centrální Číny. Nadchnou
Vás rýžové terasy a malebná krajina v oko-
lí města Guilin. Navštívíte vysoké hory, kde
se u rozlehlého jezera nachází malebné měs-
tečko Dali s tradiční kulturou, budhistický-
mi kláštery a krásnou přírodou.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží
knihovny. Vstup volný. 

Po vánočních prázdninách se Nezávis-
lá divadelní scéna SemTamFór opět pouští
do pilné práce.

Od léta provedl SemTamFór Slavičín ne-
celou stovku představení po celé republice
a jeho představení shlédlo necelých 25 000 di-
váků. Leden však SemTamFór věnoval zkou-
šení a přípravám na jarní část sezóny. 

Už od září se připravuje další (tentokrát 
14.) ročník divadelní přehlídky Valašské Křo-
ví Slavičín.

Součástí Valašského Křoví budou tradič-
ně divadelní představení amatérských i profe-
sionálních divadel, nějaká ta hudební záleži-
tost a spousta debat a diskuzí o divadle mezi
diváky i odbornou porotou. Na Valašské křo-
ví dorazí, jako vždy, soubory i porotci z celé
republiky, aby předvedli své umění slavičín-
skému publiku.

V roce 2016, a to si poznamenejte do svých
diářů, proběhne ve slavičínské Sokolovně
od 9. do 13. března 2016.

A když už máte připraveny diáře, zapište
si také termín 6. února 2016 – 19.00 hodin,
kdy proběhne první premiéra roku 2016 s ná-
zvem Homeless.

Homeless aneb Život je jen náhoda je hra
současného českého autora Pavla Němce, kte-
rá v sobě odráží obraz dnešního světa, ve kte-
rém nic není tak, jak vypadá, a závěry jsou
občas překvapivé.

A protože život jako takový je velmi intim-
ní záležitost, také novinka SemTamFóru bude
v tak trochu intimním prostředí. Jelikož se in-
scenace hraje v malé aréně v sále Sokolovny,
je kapacita diváků omezena počtem 100. Toto
omezení diváků je pouze z toho důvodu, aby
všichni dobře viděli. Proto neváhejte a rezer-
vujte si vstupenky na premiéru na webu di-
vadla www.semtamfor.cz/vstupenky nebo
v Městském infocentru Slavičín.

Pokud přijdou diváci až na představení,
budou samozřejmě puštěni na premiéru, ale
místa v předních řadách jsou rezervována pro

majitele vstupenek z předprodeje.
Těšíme se na Vaši návštěvu, a pokud 

chcete do divadla SemTamFór sdělit své 
reakce a myšlenky, pište na stránky divadla 
www.semtamfor.cz.

Za celý soubor Nezávislé divadelní scény
SemTamFór Jan Julínek

P. S. Pro připomenutí: 6. února 2016 – 
19.00 hodin Sokolovna Slavičín – premié-
ra HOMELESS aneb Život je jen náhoda.

Černá komedie ze dvou pólů společnosti.
Je lepší být významným manažerem, nebo 

bezdomovcem?
Nezáleží na tom, co jsme, ale jací jsme!

Městská knihoovna Slavvičín
otevíráá výukovvé střediisko

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKU

Vážení sennioři, chhcete se i Vy vzdělá-
vat a rozšiřovaat si své vvědomossti? Provoz-
ně ekonomickká fakulta Českéé zeměděl-
ské univerzityy v Prazee pro Váss připravila 
nabídku výukky Virtuální Univverzity tře-
tího věku (VUU3V), kteerá Vám dává mož-
nost zájmovéhho vysokkoškolskkého studia 
přímo v místěě Vašehoo bydlištěě. 

Studium jee určenno seniorrům, neza-
městnaným osobám vv kategorrii 50+ a in-
validním důchodcůmm bez rozzdílu věku.
Základní infoormace::
výuka budee probíhaat v Městsské knihov-
ně Slavičín foormou videopředdnášek
studijní poplatek 3300 Kč zaa 1 semestr 
(cyklus 6 videeopřednnášek)
průběh semmestru: 1x za 14 dní 2 vyu-
čovací hodinyy, ponděllí 9.00 – 111.00 hodin

Podmínkyy studia aa další poodrobnosti
o výuce budouu zájemccům sděleeny na spo-
lečném setkánní ve čtvvrtek 4. úúnora 2016
v 9.00 hodin vv Městskké knihoovně.

Kontakt pro ppřihlášenní a inforrmace: 
Městská knihhovna Sllavičín,
tel.: 577 341 481, 
e-mail: knihovvna@meesto-slavvicin.cz. 
Vše o studiu je také zzveřejněnno na 
www.knihovnna.mestto-slaviciin.cz
nebo www.e-ssenior.ccz.

Mateřské centrum Slavičín, z. s., zve na 

Rehabilitační cvičení
pro seniory

každý čtvrtek od 17.30 hodin
Petrůvka – sál hospody

Základem cvičení jsou:
 zdravotní tělesná výchova (protahova-
cí a posilovací cvičení)
 dechová a relaxační cvičení s hudbou 
 koordinační cviky na zlepšení schop-
nosti udržení rovnováhy a celkové ob-
ratnosti těla
 posilování svalů pánevního dna a mož-
né snížení příznaků úniku moči
 využití rehabilitačních pomůcek (vel-
ké a malé cvičební míče, tyče)
Cvičení provádí registrovaný fyziotera-
peut.
Nebojte se a přijďte mezi nás!
Více informací získáte na tel. čísle
731 870 221, Mgr. Simona Goňová.
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Firma Kloboucká 
lesní s.r.o. 
přijme doo hlavnního praacovního poommměru 
zaměstnaance nna pozicci 

DĚLNÍKA PILAŘSKÉ VÝROBY.

Místo HPPP Bruumov-Byylnice. 
Požadavkky: výýuční list – zamměěěření 
na dřevo výhoddou. 
Praxe na pile vvítána.
Nabízímee stálýý pracovvní poměr
v mladémm kolekktivu, 
možnost pprofessního růstu.
Bližší infoormacce na teel.: 604 2577 44499.

KKoleektiv „Restauuurace Zámmek“ 
srdeečněě zvee k poseezzzení a ochhutnnání

ZZVĚĚŘINOOOOVÝCHH 
SSPECIIAAALIT 

vee dnnech 18. – 22000. února 20116. 
Těššíme se na VVaaaši návštěěvu!

RRezerrvace nnaaa telefonuu: 
725 215 200, 77225 215 2004.

Kouupím rroodinný dům vve Slavvičččíně. 
KKontakkttt: tel. čííslo 7766 767 110009.
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V Z P O M Í N Á M E

Dnnen  1118. února 22016 vzpomeneme
6 smmutných let, kdy nás navždy 

ooopustila nnaše milovaná 
pannní Annntonie VRRBOVÁ

p
 ze Slavičína.

S lássks ouuu a úctou vzpomínají manžel, 
sssyn a dcerry s rodinami.

Dnenene 255. února 222016016 to too bu bu bude dede 1 r1 r1 ok,ok, 
co cc násásás opustil ppan JozzJozef efef HAUHAUHAUUSERSER.  

Za tichouhouhou vzppommínkínknku du du děkuěkuěkkují jí 
dětdědě i M MMilailailan, n, n, SoňSoňSoňaa a JaJana na s rs rs rodiododidinamnamn i, i, 
sessessestratratra Vě Vě Věra ra ra a Da Da Dagmagmar s rs rs rodiodiodinamnamn i.i.

Dnnen  88.8  února 22016 uplyne 15 leet t
od úmrúmrúmrtí pana ŠŠtěpána JURÁČKAA

p y
.. 

ZZa tichouhhou vzpomínnku děkuje manželka a a
a dcera s rodinou.

Dne 21. února 2016 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
pana Lubomírra KLUMPNERA

ze Sllavičína. 
Kdo jste ho znalii, vzpomeňte s námi.

SS láskou a úctou vvzpomínají dcery Dita 
a Zuzanaa s rodinami.

Dne 12. února 2016 
vzpomeneme 7. ssmutné výročí úmrtí 
pana Stanislava RAKA ze Slavičína.

ZZa tichou vzpomínnku děkují manželka, 
dcera Jana a syyn Petr s rodinami.

Rodina Kutroova děkuje všem, 
kteří dne 2. lednna 2016 doprovodili 

na poslední cestě manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Zdeňňka KUTRU. 
Děkujeme zza kondolence

a květinnové dary.

Kdo byl milován,
nemůže být zapomenut. 

Dnee 26. února 2016 vzpomeneme 
2. výročí, kdy nás opustil 

nááš mmilovaný manžel, tatínek a dědečekk, 
pan Miloš VESELÝ.

SS láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

DDnene 25. února 2016 vzpomeneme 
110.10  smsm s utné výročí úmrtí naší milovanéé 

maminky a babičky, 
pannpaní í Boženy ZÁDRAPOVÉ

y y
 z Lipové.

ZZa tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

DDnne 6. února 2016 vzpomeneme 
10. smutné výročí, 

kddyy nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička, 

ppaanní Anděla RUČKOVÁ
pp

 z Hrádku.
ZZa tichou vzpomínku děkují 

syn a dcery s rodinami.

Dne 2. února 2016 
vzzpomeneme 15. výročí úmrtí 

paana FFrantiška TOMÁNKA
p ý

 z Rokytnice.
S láskoou a úctou vzpomínají a za tichouu 

vzppoomínku děkují manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 16. února 2016 vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí 

ppaní Marcely CARBOLOVÉ
ý

ze Slavičína.
SS láskou a úctou vzpomínají

manžel, dcera Marcelka, 
rroodina Carbolova a Tomšejova.

Dne 28. ledna 2016 D
vzpomněli 155. smutnéjsmme v
rtí paní výročí úúmr Mariee MIKUŠOVÉ

z Petrůvkyy. 
i znali, vzpommeňte s námi.Kdo jstte ji

kou a úctou vzzpomínají S láásk
Mikušova, Oppáleníkova rodinna 

a Poláchovaa.

Dne 9. února 22016 D
ude 17 let, co nnás navždy už to bu
ustila naše maminka,oopu
bička a prababička, bab

panní Blažena JANOOŠÍKOVÁB
p

ohuslavic nadd Vláří, zz Bo
a z Korouhve u Poličky.rodaačk

S láskou vzpommíná S
Ludmila a vnuuci Zdenka, dceraa L
an a Dana s roodinami.MMila

Dne 27. února 2016D
ppomeneme 1. výrročí úmrtí vzppom

manžela, tatínnka, 
ddědečka a pradědečka, 

paana Františka BAAŘINKY
p

zz Bohuslavic nadd Vláří.
S lááskou a úctou vzzpomínají 

manžeelka Ludmila a dděti Zdenka,
MMilan a Dana s roodinami.

DDne 15. února 2016 
vzpomeneme 1. smutné vvýročí 

úmrtí paana Vlastimila HAVVLÍNA
ý

z Hrádku. 
KKdo jste ho znali, 

vvzpomeňte s námi.
S láskkou a úctou vzpomíínají 
manžželka a děti s rodinaami.

Dne 26. úúnora 2016 vzpommeneme 
2. smuutné výročí úmrtí ppaní

Dany SLLÁČÍKOVÉ
ý

 ze Slavvičína. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňtee s námi.

S láskou a úúctou vzpomínají mmaminka,ka,ka,kaa  
maanžel, synové Milooš 
a Daniel s rodinami.

DDne 1. února 2016 
vzpommeneme 8. výročí úúmrtí 

paana Aloise RAŠKYY
ý

ze Slavičína. 
Za tichou vzpomínku d jí hou vzpomínku děěkují 

syn Jiří, snacha Jaroslava, vvnučka 
Petra s rodinou a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 7. února 2016 uplyyne 
1 rok od úmrtí naší drahé mmaminky,

paní Heleny KUBÍKOVVÉ.
S láskou a úctou vzpomíínají 

manžel, dcera Helenna 
a syn Libor s rodinami a synn Jaromír.

Dne 9. února 2016 si připommeneme 
3. smutné výročí úmrrtí 
pana Vladimíra ŽÁKAKA

ý

a 14. února 2016 1. smutné výýročí úmrtí 
paní Milady ŽÁKOVÉÉ

ýý
.

Za tichou vzpomínku děkujje dcera
Hana s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍÍÍ

Dne 21. ledna 2016 
oslaví krásné výročí 
diamantové svatby 
manželéma DAĎOVIVI

y
. . 

60 let vzpomínek od chvíle, od chvíle, 60 let vzpo
kdy jste si vzájemně řekli své ano. ně řekli své andy jste si vzáje

Sdíleli jste spolu chvíle štěstí, u chvíle štěstí, Sdíleli jste spo
ale přišly i momenty méně veselé, nty méně veišly i mome

byli jste si nablízku,nablízku,byli jste s
když se Vaše sny stávaly skutečností.l kš

Ze srdce Vám k Vašemu 
obdivuhodnému a krásnému spojení 

gratulují tři dcery, šest vnoučat 
a sedm pravnoučat.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – PROSINEC
Jaroslav Pariš a Martina Andersová – syn
Mateo
Jaroslav Svoboda a Lucie Borová – syn Denis
Daniel Ondruš a Jana Malachová – dcera Ema
Ruben Rodriguez Barrio a Jana Mikulec – sy-
nové Marcos a Daniel

SŇATKY – PROSINEC
Libor Macků a Silvie Pešková
Miroslav Svoboda a Aneta Štefaníková

ÚMRTÍ
1. 12. 2015 Leo Valenta, 88 let, Hrádek
5. 12. 2015 Hedvika Křenková, 80 let, Slavičín

 15. 12. 2015 Vincenc Bureš, 70 let, Rokytnice
 21. 12. 2015 Ludmila Doruškková, 81 let, Lipová
 24. 12. 2015  Františka Křennková, 91 let, Hazlov
 27. 12. 2015  Zdeněk Kutra, 85 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho nského zpravodaje narození Vaše
dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu rosím, na matriku Městského úřa
Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů áním a zveřejněním osobních úd
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

aPozvánky, kalendáře
5. 22. Sookoloovna PLLEEES ZUŠ
6. 22. Sookoloovna 
HOMEELESSS (SSemTammmmFór)
12. 2. OObecnní dům DDDivnice
METLOOVÝÝ BÁÁL
13. 2. SSokollovna
HASIČČSKÝÝ MAAŠKARRNNNÍ PLES
17. 2. Sokoloovna KKLLLUBY ZDDRAVVÍ
20. 2. SSokollovna PPLLLES ZŠ VVLÁRRA
26. 2. SSokollovna PPLLLES PO NNAŠEEM
27. 2. jíídelna u Mallaaaníků 
KRÁLOOVSSKÝ KKARNEEVVVAL V HRRÁDDKUU

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Roman Űberall oznamuje, že
ve dnech 1. – 5. 2. 2016 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková 
na poliklinice.

MUDr. Jiří Henčl (gynekologická ordi-
nace) ve dnech 1. – 5. 2. 2016 neordinuje.

SDH Slavvičín Vás srdečně zzve na 

Hasičskký maaškarníí ples 
s pochhovávááním bbasy 

13. únorra 2016,, 20.00 hoodin
Vstuppné:

předproddej 80 Kč  (na místěě 100 Kč)
massky vstupp ZDARMMA

občerstveníí, bohatáá tombola, soutěže…
Hraaje Bandd CLERA

Vystouppení mlaadých hassičů

Královský 
karneval v Hrádku 

sobota 27. února 2016 
od 14.00 hodin, jídelna u Malaníků

zajištěno občerstvení, 
tombola i zábavný program

Těšíme se na Vás!
rodiče a MŠ Hrádek

Základní školla Vláraa a Sdružení rodičů
Vás srddečně zvee na traddiční

Plees ZŠŠ Vlárra
v sobootu 20. úúnora 20116,

od 20.00 hod.. v sále SSokolovnny Slavičín
VVstupné: 100 Kč

Huddba: SHOOWBANDD
Poloonéza žááků 9. třídd

Nutná rezeervace mmíst na teelefonu:  
577 3411 304

Senior klub Divnice zve milovníky tance
od 15 do 100 let na

Metlový bál
v pátek 12. února 2016 od 18 hodin 

v Obecním domě
Při tanci nás doprovodí Patkovci.

Čeká na Vás i překvapení.

Program na únor 2016
 1. 2. – 7. 2. Jarní prázdniny – zavřeno
 Po 8. 2. 10.00 hodin Hudební  Miniškolička
 Út 9. 2. 10.00 hodin Čtenářem od  batolete – půlho-
dinka zábavného čtení pro nejmenší, 15.00 hodin Pohybové
hrátky pro děti 2 – 3 roky
 St 10. 2. 10.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 1 – 2
roky, 15.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 1 – 2 roky 
 Čt 11. 2. 10.00 hodin Tvořílek pro děti 1 – 2 roky –
Valentýnská srdíčka, 15.00 hodin Pohybové hrátky pro
děti 4 – 6 let
 Pá 12. 2. 10.00 hodin Tvořílek pro děti 2 – 3 roky –
Tvoříme s foukacími fi xy
 Po 15. 2. 10.00 hodin Tvořílek pro děti – Kuchtíkovy
hrátky
 Út 16. 2. 10.00 hodin Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 2 – 3 roky, 15.00 hodin Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 2 – 3 roky
 St 17. 2. 10.00 hodin Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 1 – 2 roky, 15.00 hodin Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 1 – 2 roky
 Čt 18. 2. 10.00 hodin Hudební  Miniškolička pro děti
1 – 2 roky, 15.00 hodin Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 4 – 6 let
 Pá 19. 2. 10.00 hodin Miniškolička pro děti 1 – 6 let
 Po 22. 2. 10.00 hodin Hudební  Miniškolička
 Út 23. 2. 10.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 2 – 3
roky, 15.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 2 – 3 roky
 St 24. 2. 10.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 1 – 2
roky, 15.00 hodin Pohybové hrátky pro děti 1 – 2 roky 
 Čt 25. 2. 10.00 hodin Tvořílek – tentokrát pro rodiče
– Pleteme bez jehlic, 15.00 hodin Pohybové hrátky pro
děti 4 – 6 let
 Pá 26. 2. 10.00 hodin Tvořílek pro děti 2 – 3 roky –
Tvoříme s foukacími fi xy
 Po 29. 2. 10.00 hodin Tvořílek pro děti
 Středy: 3. 2., 10. 2., 17. 2. a 24. 2. v 17.30 hodin
na DDM Slavičín – Předporodní kurz – bližší informace
na letácích i na facebooku nebo osobně v MC.
Každé úterý, středu a čtvrtek je volná herna od 13.00 hodin.

M

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

Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photography Video Maker

ZŠ MMalé Polle pořádáá

KAARNEEVAAL 
v sobotu 5. března 2016, 

od 14.00 hodin, 
sál Sookolovnny Slavičíín.

Diskotéka, vyystoupenní LITTLE BEANS 
a žáků školyy, zábavnné hry a ssoutěže…

Občeerstvení zajištěnoo.
Srdečně zvemme všechhny příznivce tance, 

sooutěží a zzábavy!  
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Železnice ve Slavičíně
Vážení přátelé železniční dopravy, stále se

vracím k 31. srpnu 2015, kdy byl v železniční
stanici Slavičín zrušen post výpravčího.  Pro-
voz vlaků je řízen dálkově a automaticky. His-
torii naší Vlárské dráhy hezky popsal pan Moj-
mír Argaláš, přednosta stanice ve výslužbě,
v říjnovém zpravodaji 2015 a je mu za to tře-
ba poděkovat. Nedávno jsem po delší době jel
vlakem z Uherského Brodu až do Vlárského
průsmyku. A když jsme zastavili ve Slavičí-
ně, uvědomil jsem si, že na železniční stani-
ci, kde právě stojíme, jakoby se zastavil čas.
Staniční budova je téměř stejná jako v roce
1888. Jedinečností je ale dřevěné skladiště,
které zůstalo opravdu původní. Na trati, kte-
rou jsem projížděl, nic podobného neuvidí-
te. Jako předseda Klubu přátel historie Sla-
vičínska a zároveň pracovník s 21 letou pra-
xí na dráze, neumím posoudit, zda je to dob-
ře, nebo ne.

Železniční trať mezi Brnem a Trenčian-
skou Teplou, takzvaná Vlárská dráha, se sta-
věla etapově. V roce 1884 bylo jednáno s obec-
ním zastupitelstvem ve Slavičíně o výkupu po-
zemků pro stavbu dráhy. Nádraží mělo stát 
na úrodných polích v trati Hrubé pole v mís-
tech dnešního hotelu. Jednání bylo neúspěš-
né, a tak nakonec představitelé obce Hrádek
souhlasili s výkupem pozemků a trať i s ná-
dražím stojí na dnešním místě. 

Na stavbě trati pracovaly stovky dělníků
různých národností, říkalo se jim barabo-
vé. Začátkem roku 1887 byly započaty práce
i v našem regionu. Celý kraj oživl nebývalým
ruchem. Místní formani s potahy vozili růz-
ný stavební materiál. I lidé z okolí se dali na-
jímat na stavební práce. Cizí dělníci byli uby-
tovaní, kde se dalo – vedoucí a políři po cha-
lupách, jiní ve stodolách a chlévech. Někteří
dělníci si stavili chýše ze dřeva a chvojí. Sta-
vební práce byly ukončeny v roce 1888. Prv-
ní vlak projel zkušebně po trati 1. října 1888.
Slavnostní první jízda se uskutečnila 28. říj-
na 1888. Nákladní vlak tažený parní lokomo-
tivou přijel od Bojkovic a po hlášení stanič-
ních zaměstnanců v čele s prvním přednos-
tou N. Volfem, pokračoval směrem na Vlár-
ský průsmyk.

Všechny stanice byly propojeny telegra-
fem, což byl v tehdejší době nejmodernější
komunikační prostředek. Rychlost vlaku či-
nila 30 km/h. 

Provoz na železnici není určitě jednodu-
chý. Drážní předpisy se vylepšují tak, aby byla
bezpečnost provozu co nejlépe zajištěna. Stej-
ně ale přijde selhání lidí a může dojít k velké
tragédii.  Taková nehoda – srážka vlaků u Byl-
nice – se udála dne 28. dubna 1957.  Brzy ráno
posunovači ve stanici Brumov špatně zajistili
vagon naložený kládami. Ten se samovolně
rozjel a čím dál vyšší rychlostí ujížděl po spá-
du směrem k Bylnici. Mezi tím byl vypra-

ven ze stanice Bylnice motorový osobní vlak
směrem k Brumovu. Zaměstnanci v Brumo-
vě se snažili situaci zachránit a volali do Byl-
nice, ale bylo pozdě. Vagon s kládami a mo-
torový vlak nezadržitelně jely na jednokolej-
né trati proti sobě. Pro strojvedoucího, který
na poslední chvíli viděl přijíždějící vagon pro-
ti sobě a brzdil, to musela být hrozná chvíle.
Následky srážky byly katastrofální. Ze šest-
nácti cestujících bylo třináct mrtvých. Uvol-
něné klády totiž smetly celý interiér motoro-
vého vozu. Tak tragická událost se na želez-
nici v naší oblasti nikdy nestala. Místní lidé
na to také dodnes vzpomínají.

Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec

Město Slavičín se už
tradičně v měsíci lednu účastní
Mezinárodního veletrhu turis-
tických možností v regionech

Regiontour v Brně. V expozici připravené Cen-
trálou cestovního ruchu Východní Moravy se
město Slavičín prezentovalo po boku Zlína,
Valašských Klobouk a Brumova-Bylnice. Pra-
covnice městského infocentra představovaly
návštěvníkům veletrhu turistické zajímavosti
ve Slavičíně a okolí, informovaly o pravidel-
ných akcích, které ve městě probíhají,
a poskytovaly tipy na výlety a možnosti trávení
dovolené v rámci Zlínského kraje. 

Jitka Pfeiferová

Slavičín na Regiontouru 2016
Dovolte, abychom poděkovali jménem 

všech dětí z dětského domova ve Valašských 
Kloboukách, Smolině za dárky k Vánocům.
Prostřednictvím Stromu přání v Leja salonu 
paní Markéty Smílkové si každé dítě z naše-
ho domova ve Smolině mohlo přát pod stro-
meček dva vytoužené dárky. A je krásné, 
že téměř všechna přání byla splněna. Dá se 
říci, že Vánoce ve Smolině byly opravdu po-
hádkové. A kdo se o to zasloužil? No přece
všichni štědří dárci, kteří navštívili Leja sa-
lon ve Slavičíně. Věřte, že se nedá popsat ra-
dost dětí z očekávaných dárků a v tom prá-
vě spočívá to kouzlo Vánoc. A proto všem li-
dem, kteří podpořili a naplnili tuto báječnou
myšlenku Stromu přání v Leja salonu, patří 
velké poděkování. 

Děti a vychovatelky 
z DD ve Val. Kloboukách, Smolině

do Leja salonu
Poděkování 

V minulosti došlo k chybnému označení 
ročníků Slavičínského zpravodaje. V roce 
2016 vychází jubilejní 40. ročník tohoto 
měsíčníku. 

Cukrárna Jasmín ve Slavičíně Vás srdečně zve
na výstavu  fotografi í Josefa Floreše

Vernisáž: 12. 2. 2015 v 19 hodin
úvodní slovo: MgA. Šárka Navrátilová

Výstava potrvá do 2. 6. 2016

portrét
2 2 20 9

GRAFIKA
KRESBA

VVVýýstava
Svatoopoluka Čeerrnnobily

mminigalerie MMMěstské 
innfocentrum SSllavičín

25. 1. – 1. 3. 2016
Otevřenno ponddělí – pátek 

8.000 – 111.00   133.00 – 16.00

Přředdpoorodníí 
kkurzzy 

vve SSlavvičíněě
Kurz je urččen těhhotným žennámmm

odd 20. ttýdne těěhotenství 
(vítánn je i dooprovod). 

Středyy: 3. 2., 10. 2., 17. 2. a 244. 2. 
v 17.330 hoddin na DDDM Slaviččíínn.
Cenaa za jeednu lekci je 200 KKččč. 

Předporrodní kuurz povedee 
registtrovanná poroodní asistenntkkka 

MMgr. Maartina HHrabinová.. 
Více infoormací – telefon: 608 500444 888, 
e-mail: mmaternity-kuurzy@seznaammm.cz, 

facebookk: Předdporodnní kurzy Sllavvičín. 


