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v lednu naši akceschopnost pořádně prověři-
lo sněžení. Byl to takový křest ohněm, tedy spíš
sněhem, vzhledem k tomu, že vedení města je 
nové a stejně tak osmdesát procent pracovníků 
Služeb města Slavičína.

S úklidem sněhu při sněhové kalamitě (a tedy 
mimořádné události) se nikdy nezavděčíme 
všem. Někdo má pocit, že jeho silnice měla být
odklizena dřív než sousedova, někomu vadí sní-
žená průjezdnost cest a jiný má zase problém 
třeba se sněhem samotným. Nezavděčíme se 
všem, a to ani rozpočtem, jak si v tomto čísle 
přečtete.

Před časem se mne jeden ze zastupitelů do-
tázal, zda jsem připraven činit i nepopulární kro-
ky. V období, které bilancuji, Slavičín takových 

kroků zaznamenal hned několik. V prvé řadě 
jsem se rozhodl, že v souladu se zákonnou lhů-
tou, která končila rokem 2018, upozorním obča-
ny, kteří užívají pozemky města bez jednoznač-
ného právního titulu na daný stav.

V opačném případě bychom riskovali jejich vy-
držení, tedy ztrátu vlastnictví. Je politováníhod-
né, že tento krok nebyl učiněn mými předchůdci 
– běžící lhůta byla známa několik let před mým 
nástupem.

K méně populárním krokům patří i schválení 
rozpočtu města. Nelze se pomyslně zalíbit všem 
a přiznat rozpočtové prostředky na každou in-
vestiční akci. Nový městský rozpočet však přiná-
ší historicky nejnižší plánovaný schodek za mno-
ho let a obsahuje také některé investiční akce, 
na něž žádáme o dotaci. 

Vkročte s námi do brněnského podzemí
Velký zájem byl o loňskou přednášku odborníka na brněnské podzemí Aleše 

Svobody, která se uskutečnila v knihovně. Proto máte další šanci poslechnout
si muže, který prostory pod zemí v Brně otevřel světu. Tentokrát to bude o Špil-
berku. Přednáška proto nese název Podzemí špilberského kopce, aneb co jste 
o Špilberku určitě nevěděli. Badatel Svoboda Vás seznámí s tajuplným světem 
plným tajných chodeb, tramvajových štol a katakomb. Aleš Svoboda navíc popí-
še, jak to vypadá na dně nejhlubší studně v českých zemích a odhalí její tajem-
ství. Na vyžádání našich posluchačů také přidá informace o nejznámější novo-
dobé tragédii spojené s brněnským podzemím – o propadnutí ulice Pekařská
v 70. letech. Přednáška se koná 19. února v 1. podlaží knihovny a vstup na ni
je volný.  (šim)

Tím pádem by ke každé naší koruně přibyla
koruna národní či evropská, což povede k něko-
likanásobně větší stavební a rekonstrukční ak-
tivitě.

Jednou z mnoha dílčích součástí rozpočtu je
i náklad na dopravu našich seniorů do Prahy.
Nebyl to obyčejný výlet, 18. ledna se totiž usku-
tečnily slavnostní promoce slavičínských absol-
ventů Virtuální Univerzity třetího věku.

Po celkem šesti semestrech pilného studia,
které si studenti – senioři hradili sami, dospě-
li očekávaného absolutoria. Je úctyhodné, že
i ve věku nad osmdesát let neztrácejí někte-
ří z nich zájem o dění kolem sebe a aktivně se
účastní vzdělávacích aktivit. Až zestárnu, chci
být jako oni.

Tomáš Chmela, Váš starosta

Nově zprovozněný zámecký okruh pro běžkaře je kromě dne využitelný i ve večerních hodinách 
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umožňuje ZŠ Vlára provést jednoduchý přesun
a snížení ceny lyžařského výcviku pro všechny 
nebo jen vybrané děti, uskutečnit. Vedení města
zároveň podporuje ZŠ Vlára v krocích, které po-
vedou k výraznému posílení rozpočtu naší nej-
větší školy o dalších několik set tisíc korun (tedy 
mnohonásobně více než částka týkající se lyžo-
vání). Pakliže by i tato nabízená varianta byla
vedením naší největší školy odmítnuta, Charita
Slavičín může pomoci dětem z nemajetných ro-
din lyžařský výcvik uhradit.

Přítomní zastupitelé se při svém posledním 
zasedání vyjadřovali k rozpočtu různě. Jejich
podněty pečlivě zvážíme v průběhu roku. Mu-
sím ale připomenout, že navzdory mnoha příleži-
tostem k dialogu o rozpočtu v době, kdy jej bylo
možné odborně upravit, se někteří zastupitelé
uchýlili k improvizaci a své okamžité nápady pro-
sazovali živelným způsobem přímo v plénu. Jed-
ná se o hrubou chybu.

U největších dotací si město provedlo dílčí po-
souzení. Hovořím zde zejména o dotaci 700 000
korun na fotbalový klub a 300 000 korun pro
farnost sv. Vojtěcha. Jak farnost, tak i fotbalis-
té vedení města vysvětlili smysl i způsob vyna-
ložení těchto prostředků. Fotbalistům tuto vý-
znamnou částku město přiznává na roční chod
za množství zapojených dětí i za příznivé spor-
tovní výsledky. Srovnávali jsme i příspěvky okol-
ních obcí. 

V případě římskokatolické farnosti budou po-
žadované prostředky použity k nasvětlení sla-
vičínského kostela, v němž byla vloni završena
mnohaletá rekonstrukce, hrazená především
z darů občanů. Jedná se o nejvýznamnější a nej-
starší památku našeho regionu a také dějiště
duchovních i kulturních akcí pro věřící i nevěří-

Schodek letošního rozpočtu bude nejnižší za mnoho let

Schválený rozpočet pohledem opozice

Závěr loňského roku se na naší radnici nesl 
v duchu příprav rozpočtu na rok 2019. Jak si jej 
představit? Je to soubor několika set položek 
provázaných tabulkami. Jde o dílčí rozpočty škol, 
nemocnice, fi nancování místních částí, provoz 
městského úřadu, odpady, údržba majetku, pro-
středky na přípravu rozvojových projektů a mno-
hé další, vše v objemu asi 131 milionů korun. 
Nový rozpočet má oproti loňskému téměř o polo-
vinu nižší schodek a při zohlednění dalších oče-
kávaných příjmů může být letos vyrovnaný.

Občané sledují individuální a programové do-
tace. Jen připomeňme, že do programových do-
tací patří ty, které žadatelé podají do výzvy vy-
hlašované před koncem roku na konkrétní cíle 
města. Je na ně vyčleněna předem známá část-
ka. Výběr pak podléhá hodnocení v komisích 
rady města. Individuální dotace jsou pak ty 
ostatní, na jiné zvláštní cíle, nespadající do vy-
hlašovaných grantových řízení.

Poslední zastupitelstvo mohlo u nezasvěce-
ných pozorovatelů vyvolat některé otázky. Ačko-
liv došlo ke krácení u mnoha požadovaných do-
tací, úhelným kamenem se stal požadavek ZŠ 
Vlára ve výši 30 tisíc korun na účast dětí na ly-
žařském výcviku. Pro rozpočet ZŠ Vlára je tato 
částka spíše zanedbatelná (na základní školství 
město vynakládá téměř sedm milionů korun). 

Přesto ji někteří zastupitelé prezentovali jako 
stěžejní, neboť jsme ji do rozpočtu podobně jako 
dříve za minulého vedení nezařadili. Z podané 
žádosti totiž nebyla zřejmá řada skutečností. 
Především komu bude požadovaná částka po-
skytnuta? Všem dětem jedoucím na lyžařský vý-
cvik včetně „majetných“? Jen dětem ze Slavičí-
na, nebo i z Petrůvky či Lipové, které jsou sa-
mostatné? Nevíme. Přesto schválený rozpočet 

cí. Jako poslední v naší oblasti nebyl nasvětlen.
Srovnání ukazuje, že toto opatření okolní obce fi -
nančně podporují s tím, že provozní náklady již
půjdou na bedra naší farnosti. K dodatečnému
objasnění největších požadovaných individuál-
ních dotací jsme přikročili zejména proto, že stá-
vající formuláře, které jsou používány již z dob
minulého vedení, umožňovaly pouze stručný po-
pis. Tento nedostatek je již odstraněn tak, aby
letos žadatele vedl k popisu účelu ve vyšší kva-
litě.

Závěrem se pozastavím nad jednou pozoru-
hodností. Na zastupitelstvu města zazněl kon-
krétní závazek jednoho z přítomných občanů,
který přislíbil na lyžování žáků přispět předmět-
nou částku. Vnímám jej jako příkladný akt spole-
čenské odpovědnosti ve veřejném prostoru, kte-
rého si vážím. To, že zástupci podnikatelských
subjektů přispívají na veřejně prospěšné cíle,
není ve Slavičíně výjimkou. 

Pro nemocnici, spolky či město samotné se
jedná o nesamozřejmou pomoc, která odlehču-
je veřejnému rozpočtu významnou měrou po-
dobně jako dotace či dobrovolnictví. Ačkoliv by
se totiž mohlo zdát, že možnosti města jsou tak-
řka neomezené, jakákoliv navrhovaná investice
je předmětem náročného výběru.

Důvod je jediný, příjmy města jsou natolik
omezené, že na roční investice zbývá jen něco
málo přes deset milionů korun. V nich se skrý-
vá veškerá obnova majetku Slavičína, Divnic,
Hrádku a Nevšové a realizace nových projektů
ve prospěch naší veřejnosti. Věřím, že i schvá-
leným rozpočtem dosáhneme společného cíle,
aby byl Slavičín opět dobrým místem pro život.

Starosta Tomáš Chmela,
za koaliční strany zastoupené v Radě města

Zastupitelstvo města Slavičína na svém nároč-
ném předvánočním zasedání projednávalo mimo 
jiné rozpočet města na rok 2019. Návrh rozpoč-
tu, který byl většinou zastupitelů (přesněji všemi 
koaličními) nakonec schválen, mohl být jako ce-
lek možná dobrý, možná třeba i nejlepší za po-
slední roky, ale bohužel někteří z nás toto nemoh-
li posoudit z toho důvodu, jak se návrh předlože-
ný panem starostou a doporučený zastupitelstvu 
radou města ke schválení zachoval k žádostem 
o účelové dotace.

Stručně řečeno, město nemá dost prostřed-
ků na to, aby všem žadatelům o dotace vyhově-
lo v plné výši. Kupříkladu základní škole Vlára ná-
vrh rozpočtu nepřiznal dotaci v požadované výši
60 tis. Kč na plavecké a lyžařské výcviky žáků, 
o kterou škola žádala, aby na ně nemuseli rodi-
če dětí doplácet částky, které mohou pro někte-
ré rodiny být přespříliš vysoké. Na toto má měs-
to jen polovinu. Ovšem na některé oblasti je pro-
středků zřejmě dostatek, jelikož například žá-
dosti o dotaci Římskokatolické farnosti Slavičín 
na noční nasvícení kostela bylo návrhem vyhově-
no v plné výši 300 tis. Kč. Tedy ve výši desetiná-
sobku toho, co se nedostává na podporu tělový-
chovných aktivit školáků nad rámec jejich vzdě-
lávacího programu.

V diskusi nad tímto rozporem bylo poukazová-
no nejen na jeho etické aspekty, ale i na to, že žá-
dost farnosti, v níž pan farář své jméno důsled-
ně obklopuje církevními tituly a uvádí u farnos-
ti právní formu, kterou legislativa našeho stá-
tu už třináct let nezná, byla dosti vágní; v kapi-
tole „Stručný obsah, cíl, zdůvodnění“ byl uve-
den jeden odstavec, kapitola „Specifi kace účelu
– uveďte podrobný rozpis“ obsahovala čtyři slova
(pro srovnání – žádost o dotaci pro nízkoprahové
zařízení pro mládež KamPak? v poloviční výši ob-
sahovala v týchž kapitolách osm odstavců a tři
velice podrobné odstavce). Zastupitelé tedy měli
schválit dotaci na noční svícení na kostel, aniž by
věděli, jak velká část její výše má jít např. na jed-
norázové investice do osvětlovací techniky a její 
instalace a jak velká část na elektrickou energii,
jak bude nasvícený kostel vypadat, zda se bude
svítit celou noc, nebo jen v určitých hodinách...

Jedna věc je signál, kterým naše vládnoucí 
koalice tímto ukázala, že zřejmě hodlá přinejmen-
ším po fi nanční stránce preferovat duchovní zá-
ležitosti před sociálními, a to v dost značném ne-
poměru. To by se po faktické stránce dalo pocho-
pit. Druhou stranu problému ovšem představuje
naprostá absence komunikace – ani pan staros-
ta, ani nikdo z radních, kteří návrh rozpočtu do-

poručili ke schválení, necítil potřebu k tomu jak-
koli promluvit, snažit se to nějak obhájit či aspoň
okomentovat. Třeba nějaké vysvětlení existuje,
ale bohužel je nikdo ze zastupitelů ani občanů 
s takovým přístupem vedení a rady města nezná.

Nepochodila ani snaha dr. Navrátila, zastupi-
tele a ředitele ZŠ Vlára v jedné osobě, předložit
zcela konkrétní řešení, které by emoce zchladi-
lo – vyhovět žádosti o dotaci pro školu v plné výši 
na úkor rozpočtové rezervy, tedy tak, aby žád-
ná z navrhovaných položek výdajové části roz-
počtu nemusela být krácena. Ani to zastupitelé
z řad vládnoucí koalice nepodpořili a rozpočet byl
schválen v navrhované podobě.

Proto se také nelze divit, že celé toto absurd-
ní divadlo skončilo tím, že o slovo požádal ob-
čan z hlediště, který zastupitelstvu sdělil, že to,
co právě předvedlo, je trapné, a že pokud měs-
to nenajde ve svém stotřicetimilionovém rozpoč-
tu 30 tis. Kč potřebných na to, aby mohly i děti 
z chudších rodin jezdit na plavecké a lyžařské vý-
cviky, věnuje tuto částku základní škole Vlára fi r-
ma, v níž je ředitelem.

Možná to nemuselo dojít tak daleko, kdyby ti-
chá arogance moci dala přednost otevřené ko-
munikaci, argumentaci a diskusi. Snad se to 
pro nás stane poučením do budoucna. A třeba
se nějaké argumenty objeví nakonec alespoň
na stránkách Slavičínského zpravodaje.

Vojtěch Straka, zastupitel za KSČM
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Svoz tříděného
odpadu
 papír (modré pytle) 13. 2.
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny 
(oranžové pytle) 26. 2.
Upozorňujeme, že úhradu svozu odpadu 
je nutné provést do 28. 2. 2019.

Upozorňujeme majitele psů, že pod-
le obecně závazné vyhlášky města Slavičín
č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, je ten-
to poplatek splatný do 15. února 2019. 

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

V případě bezhotovostní platby převodem
z účtu je nutno předem požádat o sdělení 
identifi kačních údajů k platbě pro konkrétní-
ho poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto 
údaje poskytne Taťána Lysáčková, telefon:
577 004 822, email: ekonom1@mesto-sla-
vicin.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/za 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/150Kč
osoba pobírající důchod 100 Kč/150Kč

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

Majitelům psů, kteří držení psa dosud ne-
ohlásili, připomínáme zákonnou povinnost
ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho po-
řízení. Taktéž osoby, které jsou od placení 
místního poplatku ze psů ze zákona osvobo-
zeny, mají povinnost držení psa ohlásit a ná-
rok na osvobození správci poplatku proká-
zat.

Bližší informace a příslušné formuláře
jsou k dispozici na webových stránkách měs-
ta Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tiskopi-
sy a formuláře – Odbor ekonomický) nebo 
přímo na odboru ekonomickém MěÚ.

Taťána Lysáčková,
odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Čtyřicet centimetrů sněhu napadlo během 
noci z 8. ledna na 9. ledna ve Slavičíně. Měs-
to se tak potýkalo s největší sněhovou nadíl-
kou od roku 2006, kdy byla situace obdobná.
V 7 ráno se proto okamžitě sešla krizová pracov-
ní skupina složená z vedení města, technických 
služeb, policie i hasičů, která upřesnila priority 
v souladu s platnými předpisy města.

Nejprve se odklízel sníh u školek, škol, zastá-
vek, hasičů a nemocnice. Poté přišly na řadu
páteřní chodníky a cesty, centrum, sídliště Vlá-
ra a Malé Pole a  v dalším sledu ostatní čtvrtě 
a místní části. Pracovníci nesměli zanedbávat
ani povinné přestávky, dané zákoníkem práce.

Všech dvaadvacet chlapů si sáhlo na fyzické 
i psychické dno. „Bylo to pro ně extrémně ná-
ročné,“ řekl“ jednatel SMS Jan Janeček. „Jezdi-
li od tří hodin ráno, přičemž předchozí směnu 
skončili v devět večer. Od 2. ledna měli za sebou
každodenní ježdění včetně víkendu,“ popsal “ Ja-
neček jejich nasazení.k

Krizový štáb během dne řešil hlavně nutnou 
změnu způsobu údržby chodníků. Vysokou po-
krývku sněhu na chodnících  nebylo možné od-
hrnout standardním způsobem, tedy za pomocí 
malotraktoru a multifunkčního nakladače s rad-
licí. „Pracovníci se sněhem museli doslova pro-
kopávat s použitím lžíce a fréz,“ nastínil“ staros-
ta Tomáš Chmela. 

Maximální vytížení techniky i lidí se odrazilo
i na mnohých závadách strojů a nejrůznějších 
komplikacích. „Odešlo například natáčení radli-
ce, zapadl malotraktor, multikára nám zapadla 
na cyklostezce v Divnicích a musel pro ni jet trak-
tor, UNC zapadlo na slavičínské cyklostezce,“ vy-
počítával Janeček. V terénu byly vyjeté čtyři frézy, 
dvě multikáry s radlicí, traktor s radlicí, tři UNC 
nakladače, malotraktor a multifunkční nakladač. 

„Navíc jsme povolali devět externích nakladačů
a dva traktory do místních částí,“ doplnil“  staros-
ta Chmela s tím, že i vypůjčení externí techniky
bylo komplikované kvůli velkému zájmu okolních
měst, která řešila totožný problém jako Slavičín.

Přesto se ozývali nespokojení obyvatelé z růz-
ných koutů města, kteří čekali stoprocentní úklid
do pár hodin od kalamity. Stížnosti se často ozý-
valy například ze Zahradní čtvrti. „Ta je pod-
le městské vyhlášky až v druhém sledu, tudíž 
máme povinnost údržby do dvanácti hodin,“ vy-
světlil Janeček. Starosta dodal, že Zahradní čtvrť
je specifi cká kvůli většímu množství jednosmě-
rek, úzkým silnicím a mnoha vjezdům. „Pracovní-
ci SMS měli také potíže kvůli nevhodně zaparko-
vaným autům v křižovatkách například na sídliš-
tích či na Výpustě,“ poznamenal“  starosta Chme-
la.

Množství sněhu bylo počátkem ledna extrém-
ní. „Bylo ho hodně už z předchozích dnů, pak při-
padlo kvantum dalšího. Neměli jsme ho kam dá-
vat, a tak se omlouváme těm, kterým jsme zahr-
nuli zahrady či vjezdy do domu,“ podotkl jedna-“
tel SMS, pro něhož, stejně jako pro starostu a 80
procent pracovníků SMS to byla první sněhová
kalamita „ve funkci“.

Většina obyvatel se ke sněhové nadílce posta-
vila čelem a s lopatou v ruce. „Děkujeme všem
obětavým lidem, kteří se při sněhové kalami-
tě zapojili vlastními silami do odhazování sně-
hu, moc pomohli,“ poděkoval“  starosta Chme-
la a zdůraznil i okamžitou pomoc dobrovolných
hasičů, kteří odhazovali kritická místa v centru
města, jako jsou autobusové zastávky nebo par-
koviště. Nejmenovaný dárce pak potěšil pracov-
níky SMS, kterým poslal čokolády a energetické
nápoje. „Povzbudil je také každý čaj, který jim ně-
kdo uvařil,“ uzavřel“  Janeček. (šim)

Slavičín postihla největší sněhová
kalamita za posledních třináct let

Zaplaťte za své psy, 
máte čas do půlky února
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Aktuálně platný občanský zákoník nově zave-
dl pojem tzv. mimořádné vydržení. § 1095 sta-
novuje: Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než 
jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlast-
nické právo, i když neprokáže právní důvod, 
na kterém se jeho držba zakládá. Od 1. ledna 
2019 je možné získat vlastnické právo k nemo-
vitosti prostřednictvím tohoto vydržení. Z dů-
vodu zákona o obcích muselo město Slavičín 
s předstihem informovat a upozorňovat možné 
budoucí vydržitele na skutečnost, že užívají po-
zemky ve vlastnictví města. Tyto informace do-

Největší zaměstnavatelé Slavičínska navštívili radnici

Pozemky ve vlastnictví města užívané občany a otázka jejich vydržení

Předsedové osadních výborů se představují

tčení uživatelé obdrželi před koncem kalendář-
ního roku písemně.

Vzhledem k tomu, že příslušná zákonná lhů-
ta pro město končila dnem 31. prosince 2018,
muselo nové vedení přikročit k zajištění infor-
movanosti dotčených subjektů a osob takto. Ač-
koliv o tomto problému se vědělo již dříve, mu-
selo se s ním vypořádat až vedení města v no-
vém složení, a to ve velmi krátkém časovém
úseku měsíců listopad a prosinec.

Cílem města Slavičín je do budoucna v zá-
jmu všech stran historické nesrovnalosti v uží-

Aby byl Slavičín dobrým místem pro život – 
tento cíl má jak vedení naší radnice, tak i pod-
nikatelé v našem regionu. S těmi, kteří zaměst-
návají desítky či stovky zaměstnanců a působí 
v nejbližším okolí, se 16. ledna setkal za účas-

ti náměstka hejtmana Zlínského kraje starosta
Tomáš Chmela a místostarostka Monika Hubí-
ková. Hledali cesty, jak motivovat mladé lidi k ži-
votu ve Slavičíně, místě, které sice neoplývá ná-
kupními centry či akvaparkem, ale zato může

nabídnout nižší životní náklady, bezpečí, dostup-
né základní služby a život v krásném prostředí.
„Děkujeme všem účastníkům. Setkávání s pod-
nikateli budeme uskutečňovat v pololetním cyk-
lu,“ ujistila “ místostarostka Hubíková. (šim)

vání pozemků ve vlastnictví města odstranit.
Současný režim užívání se však v krátkém časo-
vém horizontu nijak nezmění. Město nebude či-
nit žádné unáhlené kroky a v následujících mě-
sících je připraveno podrobně analyzovat a po-
soudit každý konkrétní případ jednotlivě. Vzhle-
dem k velkému množství individuálních situací 
a případů prosíme občany o trpělivost. Zodpo-
vědnou osobou za městský úřad je Ing. Radka
Hořáková – majetek@mesto-slavicin.cz. V pří-
padě potřeby se lze obrátit rovněž na starostu
města (ideálně telefonicky).  (tch)

Jiří Havlín
Je mi 48 let a jsem invalidní dů-
chodce. Narodil jsem se v Hrád-
ku a celý život tady také žiji. Mám 
dva dospělé syny. V Osadním vý-
boru Hrádek jsem již 12 let, před-

sedou osadního výboru 8 let.
Nadále chci pokračovat v započaté práci, za-

měřovat se na zlepšení kulturního a sportovní-
ho vyžití občanů Hrádku a zvelebovat prostředí, 
ve kterém žijeme. Mým cílem je zapojit spoluob-
čany do společenského dění, zejména při pořá-
dání kulturních a sportovních akcí. 

Také budeme s ostatními členy osadního vý-
boru pracovat na prosazení výstavby kruhového 
objezdu na hlavní křižovatce v Hrádku. Nejen pro 
místní, ale i pro turisty by bylo lákavé rozšíření 
cyklostezek, z Hrádku by se tak mohla stát křižo-
vatka několika cyklotras.

Nápadů a plánů na další investiční akce je 
hned několik. Zatím jsou ve fázi plánování a vy-
jednávání. Teprve čas ukáže, zda bude v našich 
silách některé z nich realizovat. 

Jaroslav Mana ml.
Přes 30 let bydlím v Divnicích, kde
s manželkou vychovávám sedmi-
letou dceru a tříletého syna. Nyní 
třetí volební období jsem členem
osadního výboru, z toho druhé vy-

konávám funkci předsedy. Předsedat osadnímu
výboru je časově a častokrát i psychicky nároč-
né. I přesto si však myslím, že stojí za to „bojo-
vat“ za místní část u vedení města. 

Již předchozí čtyři roky jsem se snažil, aby se
v Divnicích opravily chodníky a místní komunika-
ce. V tomto trendu bych rád pokračoval. Veřejné
osvětlení už taky není v nejlepší kondici. 

V naší místní části se zvyšuje věkový průměr 
obyvatel z důvodu nedostatku volných staveb-
ních míst. Proto i vytváření nových stavebních
míst považuji za velmi důležité, jelikož s přícho-
dem mladých rodin by se snad probudil více i kul-
turní život. 

Je spousta věcí, které by se daly vylepšit, ale 
bohužel vše závisí na fi nancích a těch místní čás-
ti nemají tolik, kolik by potřebovaly.

Bronislav Münster
Je mi 57 let, členem Osadního vý-
boru Nevšová jsem byl zvolen už
po prvních svobodných volbách 
a pak dále čtyři volební období 
od r. 2002. 

Své nynější započaté páté volební období 
ve funkci předsedy OV beru jako určitý vrchol své
činnosti v OV, ale i jako velký závazek vůči ob-
čanům obce. Ve své funkci bych chtěl určitě na-
vázat na velmi dobrou práci svých předchůdců
a dále se snažit ji s celým kolektivem OV posou-
vat dále ku prospěchu obce.

V letošním roce nás čeká v Nevšové dokonče-
ní rekonstrukce středu obce a dále dokončení 
projektu a snad i realizace poslední etapy středu
obce pod kaplí. Ve spolupráci s investičním od-
borem města budeme připravovat další projekty
pro aktivity do budoucích let.

Samozřejmě chceme investovat do veřejných
budov obce, chceme se podílet na přípravě dota-
ce na dokončení sportovního areálu a současně 
se zaměřit na rekonstrukce několika mostů, kte-
ré jsou na konci své životnosti, a také na výstav-
bu nového mostu u č.p. 100.



Jednotka sboru dobrovolných hasičů města 
Slavičín kategorie JPO II s pohotovostí byla zří-
zena od 1. 7. 2007 jako organizační složka měs-
ta. Je složena z členů, kteří vykonávají službu při 
zabezpečení činností v organizačním a operač-
ním řízení tak, aby byl zajištěn výjezd jednotky. 
Z místa dislokace k zásahu musí vyjet nejpozdě-
ji do 5 minut v síle jednoho družstva ve složení 
velitel, strojník a dva hasiči. Jednotka má územ-
ní působnost i mimo území města Slavičín, a to 
v souladu s požárním poplachovým plánem kra-
je a pokyny krajského operačního a informační-
ho střediska HZS Zlín.

Velitelem jednotky je Martin Lutonský, další-
mi členy jsou velitelé družstev Pavel Košárek, 
Václav Běhunčík a Jakub Častula, strojníci Mi-
chal Schmiedl, Jiří Struhař a Milan Adámek, ha-
siči Ladislav Málek, Martin Knotek, Miroslav Ma-
cháč, Tomáš Šomek, Jan Petrik, Jan Kováč a Ja-
kub Šebák, zástup zajišťuje Tomáš Juřík.

Jednotka má sídlo v budově hasičského domu 
ve Slavičíně. Po převodu části budovy do vlast-
nictví státu v roce 2011 a následné rekonstruk-
ci jí byla vyčleněna celá levá část budovy a ga-
ráže. Za dobu svého působení byla jednotka po-

Pro rekapitulaci roku 2018 z pohledu Poli-
cie ČR uvádím, že v průběhu loňského roku bylo 
ve služebním obvodě Obvodního oddělení Slavi-
čín evidováno celkem 1043 událostí. Trestných lkem 1043 událostí. Trestných 
činů bylo 71, přestupků 876 a dalších událostí 
96. Dosaženo byloo rekordně vysoké objasněnos-
ti 74,19 % a mezzi nejčastěji prověřované trest-
né činy tradičně ppatřila krádež včetně vloupání, 
ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání 
povinné výživy a mmaření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání. MMezi krádeže lze zařadit i krá-
dež celkem tří mootorových vozidel a jeden pokus
o jeho odcizení, ktteré dosud neznámí zloději spá-
chali ve Slavičíně v prvním pololetí. Méně obvyk-
lým trestným čineem bylo nebezpečné pronásle-
dování, kdy docháázelo k dlouhodobému obtěžo-
vání sousedů. Oprroti poklesu z 88 trestných činů 
v roce 2017 jsmee v roce 2018 zaznamenali ná-
růst v oblasti přesstupků o téměř 150 skutků. Je-
jich skladbu nejvícce tvoří přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu, v čele s bo-
dovaným drženímm telefonního přístroje při jízdě 
a nevyhovující tecchnický stav vozidel, přestupky 
proti občanskémuu soužití a přestupky proti ma-
jetku. Alarmujícímm negativem v oblasti silničního 
provozu je zvyšující se počet řidičů motorových í í č řidičů ý h
vozidel pod vlivem alkoholu a drog. 

Zvýšená pozornost byla a nadále i bude věno-
vána ochraně tzv. měkkých cílů, tedy místům se 
zvýšeným výskytem osob, tj. společenské, kultur-
ní a sportovní akce, neboť nadále platí vládou vy-
hlášený I. stupeň ohrožení terorismem. Stejně 
jako loni, tak i letos, můžete zaznamenat pohyb 
smíšených hlídek Policie ČR a Policajného zboru 
SR, na kterých se jako příhraniční oddělení po-
dílíme. 

V souvislosti s probíhajícími likvidačními pra-

Dobrovolní hasiči loni vyjížděli téměř šedesátkrát k zásahu

Policie řešila o 150 přestupků víc než
v roce 2017 a hledá nové posily

p pp p

stupně vybavena potřebným technickým vyba-
vením, které je stále doplňováno. V roce 2016
byl předán do užívání nový speciální požární 
automobil Tatra 815-2 CAS 20, v loňském
roce město požádalo ministerstvo vnitra o do-
taci na pořízení nového dopravního automo-
bilu, jelikož stávající Renault Master je již
technicky zastaralý a vyžaduje časté opravy.
Od Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje byla městu bezúplatně převedena vyřaze-
ná stříkačka PS 12. Po drobných opravách bude
plně funkční pro potřeby jednotky. Kromě toho
byly v loňském roce zakoupeny technické pro-
středky v celkové hodnotě necelých 64 000 Kč
a osobní výstroj pro hasiče v celkové hodnotě
necelých 38 000 Kč.

Na chod jednotky každoročně fi nančně přispí-
vá Ministerstvo vnitra prostřednictvím Zlínské-
ho kraje. V loňském roce to byla částka 150 tis.
Kč na zabezpečení akceschopnosti, která byla
využita na částečné pokrytí výdajů na odměny
z dohod a částka 123 tis. Kč na výdaje za usku-
tečněný zásah mimo územní obvod jednotky,
na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy,
revize a technické prohlídky.

cemi a úkony trestního řízení v areálu bývalého
muničního skladu nadále dochází k omezová-
ní silničního provozu mezi Lipovou a Haluzicemi
v závislosti vlivu počasí pro práci pyrotechniků.v závislosti vlivu počasí pro p

ezení předem infor-O aktuálnosti dopravního ome
ie Zlínského krajemuje Krajské ředitelství polic
í na této mimořád-dotčené obce. Ukončení prací
ivého počasí před-né události se v případě přízn

u 2019.pokládá v druhé polovině roku
venkovního pláštěV průběhu rekonstrukce v
terá bude probíhatbudovy policie ve Slavičíně, kt
avedené služby po-od jara, nedojde k omezení za

licie občanům. 
kově potýká s ne-Policie ČR se celorepublik
projevuje i ve Sla-dostatkem policistů, což se p

jednoho policistuvičíně, kde je oproti plánu o 
“ do Prahy převele-méně. Loni byli na „výpomoc“
ždý na dobu 3 mě-ni dva slavičínští policisté, kaž
ní nedostatečnos-síců. Kvůli zmíněné personál
ko loni bude vede-ti se očekává, že obdobně jak
icie Zlínského kra-ním Krajského ředitelství poli
padná transforma-je řešena budoucnost a příp
ní na nižší úroveň,ce zdejšího obvodního odděle

e ČR jako zbrojenýresp. policejní stanici. Policie
vé zájemce o služ-bezpečnostní sbor hledá nov

bu ve svých řadách. Základními předpokladyb ý h ř dá h Zákl d
jsou: občanství ČR, bezúhonnost, věk minimál-
ně 18 let, středoškolské vzdělání, fyzická, zdra-
votní a osobnostní způsobilost. Zájemci o službu
se mohou obracet na OOP Slavičín na ul. Osvobo-
zení čp. 309 osobně či písemně, telefonicky na
č. 974 666 761 nebo elektronicky na e-mail:
zl.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz.

 Za Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín přeji
všem občanům, aby v načatém roce 2019 užívali
pevné zdraví, spokojenost a pocit bezpečí.

npor. Mgr. Leoš Marek, vedoucí oddělení

V období od 1. 1. do 31. 12. 2018 absol-
vovala jednotka 57 zásahů, z toho 37x se
jednalo o technickou pomoc, 12x vyjížděla
k dopravním nehodám, 6x k požáru a dva
zásahy byly cvičné. Kromě uvedených zása-
hů členové jednotky pravidelně vykonávají prá-
ce v hasičské zbrojnici, kde zajišťují údržbu
techniky a úklid garáží a prostor vyčleněných
pro činnost jednotky. Každoročně v prvním
čtvrtletí absolvují velitelé a strojníci jednot-
ky cyklické školení, které pořádá Hasičský zá-
chranný sbor Zlínského kraje. Postupně členo-
vé absolvují odbornou přípravu pro nositele dý-
chací techniky a obsluhu motorových pil, kurz
technik ochrany obyvatelstva, technik dobrovol-
né jednotky, základy zdravotních znalostí a ote-
vírání uzavřených prostor. Mimo to jsou všichni
průběžně proškolováni v souladu s plánem od-
borné přípravy.

Někteří členové se již několik let starají o vý-
chovu mladé generace hasičů. Ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže společně vedou krou-
žek mladých hasičů, který dnes navštěvuje cel-
kem 31 dětí.

Iva Florešová, vedoucí odboru správního

Výběrové řízení 
na pronájem bytu 1 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 9
v I. nadzemním podlaží domu čp. 389, na ulici 
K. Vystrčila, v katastrálním území Slavičín
byt sestává z jednoho pokoje, kuchyně, 
předsíně, koupelny, WC a sklepní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje je 31,26 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 553 Kč 
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvý-
šit nájemné vždy od 1. dubna každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru infl ace stano-
venou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojené s bydlením (topení, voda, odpad)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pro-
nájem jsou uvedeny na úřední desce města 
Slavičín nebo webových stránkách města Sla-
vičín a společnosti BTH Slavičín – www.bth-sla-
vicin.cz

Písemné žádosti budou přijímány do
13. února 2019 osobně nebo poštou na ad-
resu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábře-
ží 849, 763 21 Slavičín

Informace lékařů
 MUDr. Jiří Zabloudil ve dnech 25. února 
až 1. března neordinuje. Zastupuje MUDr. Petr
Zemčík.
 MUDr. Roman Überall ve dnech 25. února
až 2. března neordinuje. Zastupuje MUDr. Rad-
mila Pinďáková na poliklinice.
 Oční ambulance MUDr. Vít Machů, s. r. o.,
oznamuje ukončení provozu v Brumově-Bylni-
ci od 1. února. Pacienti se mohou objednávat 
do ordinace ve Slavičíně. Ordinační doba: Po –
Pá 8.00 – 14.00 hodin na tel. č. 577 342 723.
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Vážení rodiče, dovolte mi
Vás oslovit před odevzdá-
ním přihlášky na střední 

školu také touto cestou. Jednou z možností při 
výběru střední školy je slavičínská škola. Na kva-
litní výuku učitelů ze slavičínské základní školy 
tak může žák  navázat na naší škole v blízkosti 
bydliště. 

Slavičínská střední škola je určena a vždy 
bude především nabízet vzdělávání slavičínským 
dětem a dětem z blízkého okolí. Snažíme se pro-
to, aby Slavičané byli oprávněně hrdí na to, že 
máme doma střední školu, která poskytuje širo-

Ředitel školy GJP a SOŠ rodičům vycházejících žáků

Přírodní vědy, informatiku, automatizaci a ro-
botizaci už se učí slavičínští gymnazisté v nově
zrekonstruované budově s vestavbou a studij-
ním centrem. „Je to pro studenty obrovský roz-
díl v komfortu,“ řekl “ ředitel školy Josef Maryáš.
Gymnázium nabízí páťákům a deváťákům kvalit-
ní jazykovou výuku a zároveň možnost přípravy
na státní jazykové zkoušky.

Škola má také odborné kroužky v mnoha ob-
lastech. „Kromě počítačového a matematického
kroužku máme například také astrokroužek, je-
hož členové pořídili fotku zatmění Měsíce na Pul-
číně,“ připomněl“ Maryáš fotku na horní části této
strany a dodal, že škola se orientuje i na rozvoj

ké spektrum žádoucích oborů. V porovnání s ji-
nými školami se stejnými obory nabízíme stu-
dium v minimálně stejně kvalitních podmínkách,
často s modernějšími technologiemi a pomůcka-
mi v přírodních vědách, informačních technologi-
ích, strojírenství, cizích jazycích. Uvědomuji si  fi -
nanční náročnost při dojíždění, ubytování a hlav-
ně významné ztráty času při přepravě do jiných
měst za vzděláním. 

Všechen tento čas může žák mnohem rozum-
něji věnovat studiu, zálibám či pomoci Vám rodi-
čům, ale také se tím zpevní sounáležitost s měs-
tem a domovem. Pokud hledá uchazeč pro svoje

rozhodnutí fakta, stačí si ověřit, že ve vyhodnoce-
ní soutěží, olympiád a aktivit (program Excelence
ministerstva školství) patří naše škola již pátým 
rokem mezi nejúspěšnější střední školy ve Zlín-
ském kraji a nechává za sebou tzv. „školy pres-
tižní“. 

Těším se na náměty, připomínky a Vaši ná-
vštěvu např. 13. února 2019, kdy máme Den ote-
vřených dveří, protože jen nasloucháním a vzá-
jemnou komunikací můžeme posunovat slavičín-
skou školu dopředu. Přeji Vám úspěšný, ve zdraví 
prožitý rok 2019, především pak radost z Vašich
dětí.  Josef Maryáš

foto: - Tobiáš Křek, Filip Machů, Mojmír Argaláš, František Váňa

Studenti vyrazili na Pulčín pozorovat úplné zatmění Měsíce

přírodovědných znalostí studentů pomocí krouž-
ku biologického, fyzikálního nebo chemického.
„Volejbalový a fl orbalový kroužek zase podporu-
je fyzickou zdatnost studentů,“ doplnil “ Maryáš.

Na škole pracuje školní psycholog, který po-
máhá studentům například s kariérovým pora-
denstvím. Gymnázium má také zahraniční aktivi-
ty. „Jezdíme na partnerské školy na stáže napří-
klad do Francie, Německa, Anglie nebo Rakous-
ka,“ poznamenal ředitel.“

Gymnázium chce být vstřícné i pro přespol-
ní studenty. „Rozvrh hodin máme podřízený od-
jezdu autobusů, takže se žáci učí nejpozději do 
14.45,“ upozornil“ Josef Maryáš. (šim)

Přípravné kurzy k příjímacímu řízení zdarma 
pro maturitní obory

Uchazečům o maturitní obory nabízíme zdar-
ma pravidelné odpolední kurzy z matematiky 
a jazyka českého. Setkání probíhají jednou týd-
ně. Žák však nemusí kurzy navštěvovat pravidel-
ně a je možnost se stále do kurzů přihlásit na 
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz.
Maturitní obory:
 Gymnázium osmiletý obor
 Gymnázium čtyřletý obor
 Informační technologie
 Mechanik seřizovač – mechatronik
Učební obory:
 Obráběč kovů, automechanik, instalatér, 
elektrikář, kuchař-číšník
Podnikání v nástavbě – denní maturitní studium 
pro vyučené uchazeče

Termín odevzdání přihlášky přímo na adresu: 
Školní 822, 763 21 Slavičín do 1. března 2019

Spolupracujeme
Spolupráce s fakultami UTB Zlín: S Fakultou
aplikované informatiky a Fakultou technologic-
kou v podobě pravidelných stáží žáků i učitelů,
jsme partnerskou školou UTB Zlín
Se SOŠ Dubnica nad Váhom

Týdenní stáž v prosinci na naší škole absolvo-
vali partneři ze Slovenska v rámci projektu přes-
hraniční spolupráce. Slovenští mechatronici pra-
covali ve škole a ve fi rmách regionu.

Akce
Studenti prvních ročníků IT1, MS1, G-1 a se-
kundy se zúčastnili týdenního lyžařského kurzu
na Kasárni v hotelu Javorník.

 Tradiční Vánoční turnaj pedagogů se uskuteč-
nil 21. listopadu 2018 na SOŠ. Vítězem 24. roč-
níku se stala pořádající škola.
 Krajská soutěž v ICT – fi nále kvízu PLUS pro-
běhlo 13. prosince 2018 v prostorech Krajského
úřadu Zlínského kraje, obsadili jsme první čtyři
místa v pořadí: 1. místo Dominik Heinz – postu-
puje do celostátního kola, Martin Machala, Lu-
káš Ondra a Marie Kuželová.

Poděkování sponzorům školy
Děkujeme městu Slavičín za 60 000 Kč, kte-

ré jsou určené prvním ročníkům na úvodní akti-
vity při studiu – lyžařský kurz, seznamovací po-
byt, pomůcky.

Firmě INTEC a paní Paole Mazzamurro za dar 
5 000 Kč na pomůcky.

Den otevřených dveří
na Gymnáziu 

Jana Pivečky a SOŠ

Absolventi pátých 
a devátých tříd, pozor! 

Den otevřených dveří 
na Gymnáziu Jana Pivečky 

a SOŠ 
se uskuteční 13. února 

od 8 do 17 hodin. 

Otevřeny jsou obě školy, 
jste srdečně zváni.

Gymnazisté se už učí v nové vestavbě
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V předvánočním čase ZŠ Slavičín-Vlára žila pří-
pravou benefi čního koncertu pro spolek Přátelé 
z lásky. Do organizace se zapojil žákovský parla-
ment ve spolupráci s pražskou nadací Via, zpěvá-

Benefiční koncert pro dobrou věc
ci ze školního pěveckého sboru Darebáček i hu-
debně talentovaní žáci naší školy. Členové žákov-
ského parlamentu uspěli v náročném výběrovém
řízení nadace Via. Mohli jsme se proto spoléhat

na jejich organizační a zejména fi nanční podpo-
ru. Výtěžek z akce do částky 20 000 korun hod-
lala nadace Via zdvojnásobit.

V pátek 21. prosince 2018 jsme v Sokolov-
ně uspořádali dva benefi ční koncerty. Cílem bylo 
skrze dobrovolné příspěvky vybrat co nejvyšší 
částku, která bude sloužit na letní rekondiční po-
byt dětem ze 17 slavičínských rodin. Po sólových
vystoupeních žáků posléze všechny diváky v sále
roztleskal školní pěvecký sbor Darebáček pod
taktovkou učitele Aleše Ptáčka.

Téměř každý z žáků, zaměstnanců školy či
hostů koncertu našel před Vánocemi v kapse ně-
jakou tu korunu pro dobrou věc. Výtěžek nakonec 
činil krásných 21 500 Kč. K této částce nadace 
Via přidala dalších 20 000 Kč, a tak se výsledná 
suma rovnala těžko uvěřitelným 41 500 Kč. V zá-
věru koncertu předali členové žákovského parla-
mentu zástupcům spolku Přátelé z lásky certifi -
kát. Děkujeme všem zapojeným za ochotu a sna-
hu pomáhat. Jsme proto rádi, že se naše ško-
la mohla zúčastnit dobré věci. Projekt byl podpo-
řen nadací Via.

Mgr. Petr Malec

Po úspěšných vystoupeních pěveckého sboru 
ZŠ Slavičín-Vlára Darebáček ve Slavičíně v závě-
ru minulého roku jsme přijali pozvání skupiny Da-
reband na Novoroční koncert, který proběhl v pá-
tek 4. ledna 2019 ve velkém sále Domu kultury
ve Vsetíně. Není žádným tajemstvím, že s Jiřím
Darebou Václavíkem a Darebandem spolupracu-
ji na různých hudebních projektech s cimbálovou 
muzikou Slavičan již od roku 2012. Vystoupení 
Darebáčku na společném koncertu s Dareban-
dem bylo pro děti zajisté velkou výzvou. Na Vsetí-
ně nás čekal do posledního místa vyprodaný vel-
ký sál domu kultury a úžasná atmosféra publika. 
V první části koncertu zazpívaly děti písně z vá-
nočního CD Darebandu Upadla ně koleda. Poté 
jsem se ujal role kmotra a pokřtil nové CD a DVD 

Každoročně pořádá školní klub při ZŠ Slavičín-
Vlára s žáky II. stupně zábavný program pro děti 
z mateřských škol ze Slavičína a Hrádku. 

V úterý 18. prosince se školní tělocvična pro-
měnila v indiánskou říši, kde 180 dětí MŠ plnilo 

skupiny Dareband Na zdraví, Valaši a při této
slavnostní příležitosti bylo pokřtěno i nové logo
Darebáčku, jehož autorem je František Slovák.
Celý koncert se nesl v přátelsky uvolněné atmo-
sféře a vynikající výkon účinkujících byl odměněn
neutichajícím potleskem publika.

I v letošním roce bude spolupráce Darebandu
a Darebáčku pokračovat. Společně připravujeme
další písně nejen s vánoční tematikou, které vás
zajisté osloví v každém ročním období, a v závě-
ru roku nás čekají i první studiové nahrávky. 

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2019 a již nyní 
se těšíme na setkání s vámi, posluchači, na dal-
ších vystoupeních ať už v našem městě či přileh-
lém okolí. 

Mgr. Aleš Ptáček a Darebáček

na 12 stanovištích různé úkoly. Za splnění všech
disciplín si všechny odnesly balíček plný sladkos-
tí. Díky této akci se budoucí školáci zároveň se-
známili s prostředím školy. Jejich spokojené tvá-
ře mluvily za vše. 

Tato akce byla podpořena městem Slavičín.
Mgr. Lenka Tomečková

Darebáček zazpíval ve Vsetíně

Pohádková tělocvična

Společně
i v novém roce

pp

Součástí projektu „Spolu“ bylo setkání žáků
třídy 1. B v „Majáku“ ve Slavičíně, kde se konala
Vánoční besídka pro naše handicapované kama-
rády. Další příjemné chvíle strávili prvňáci s člen-
kami Diaklubu při pečení a zdobení perníků.

Setkání s Diaklubem proběhlo také začátkem
nového roku, kdy naše děti poznaly dávnou tra-
dici „drhnutí peří“. Pro všechny to byla velká zá-
bava. Nechybělo povídání o valašských zvycích,
zpěv písniček a malé pohoštění. Přesně tak, jak 
to bylo kdysi dávno. Děkujeme členkám Diaklu-
bu za novou zkušenost a těšíme se na další spo-
lečné programy. 

Mgr. Šárka Končická
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Dne 24. února 2019 uplyne 15 let
od úmrtí pana Jozefa ŠTEKLÁČE

z Petrůvky. S láskou a úctou
vzpomínají manželka, dcera Lenka, syn
Libor s rodinou, vnučky Lucie s přítelem,

Nela s přítelem a Petra s manželem.

Dne 27. února 2019 uplyne 15 let
od úmrtí pana Zdeňka LUTONSKÉHO

ze Slavičína. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka Olga,

dcera Jana a syn Martin s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

V únoru 2019 vzpomeneme 10 let
od úmrtí paní Ludmily MÜNSTEROVÉ
a jejího zetě pana Oldřicha Kozáčka. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera,
manželka, děti a vnuci s rodinami.

Dne 20. února 2019 by se dožila 90 let 
paní Františka GOTTFRIEDOVÁ z Petrůvky. 
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

Dne 24. února 2019 vzpomeneme smutné
10. výročí, kdy nás opustila naše maminka
a babička, paní Štěpánka MÜNSTEROVÁ
z Nevšové. S láskou a úctou stále vzpomí-
nají dcera Marie, syn Josef a snacha Vladi-

slava s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 6. února 2019 vzpomeneme 
10. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 

opustil pan Jaroslav MIKŠ z Nevšové.
S láskou vzpomínají manželka,
maminka a synové s rodinami.

V Z P O M Í N Á M E

Dne 21. února 2019 vzpomeneme 
15. výročí úmrtí pana 

Ing. Lubomíra ŠTĚTINY ze Slavičína.Y
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera

Světlana s rodinou.

Dne 9. února 2019 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Josef ČADA z Petrůvky. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 21. února 2019 tomu bude již 20 let,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Vladislav DUFEK

z Lipové. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a děti s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na tebe však stále stejně bolí.

Dne 26. února 2019 vzpomeneme 
5. výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil manžel, tatínek a dědeček, 
pan Miloš VESELÝ ze Slavičína.Ý

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

a dcery s rodinami.

Dne 25. února 2019 vzpomeneme 
13. výročí úmrtí naší milované maminky 

a babičky, paní Boženy ZÁDRAPOVÉ
a dne 28. března uplyne 30 let od smrti 
jejího manžela pana Karla ZÁDRAPY.

Za tichou vzpomínku 
děkuje dcera s rodinou.

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit
na poslední cestě paní Andělu TRLLOVOU.

Synové s rodinami.

Dne 5. února 2019 vzpomeneme
15. výročí úmrtí paní 

Libuše KAŠPAROVÉ ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel 

Zdeněk a synové Zdeněk, Martin a Roman
s rodinami.

Dne 20. února 2019 vzpomeneme
25. výročí úmrtí pana

Stanislava STEJSKALA. Dne 7. května
2019 by se dožil 70 let. Za tichou

vzpomínku děkují manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 12. února 2019 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Stanislav RAK ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
dcera Jana a syn Petr s rodinou. 
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 17. února 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Jana ŠVEHLÁKA z Divnic.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 16. února 2019 si připomeneme 
nedožité 90. narozeniny 
paní Marie TELÍŠKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Anna a syn Jaroslav s rodinami.

Děkujeme touto cestou slavičínským 
skautům za účast na rozloučení a uctění 

památky našeho tatínka, pana
Lubomíra RYBÁKA dne 17. ledna 2019. 
Velmi si toho vážíme. Zároveň děkujeme 

i všem ostatním, kteří se s ním přišli
rozloučit za projevenou účast i květinové
dary. Manželka Hedvika, rodina Čechova 

a rodina Křížova.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ŘÍJEN
Lukáš Jurníček a Aneta Málková – dcera
Sára

NAROZENÍ – PROSINEC
Jan a Gabriela Hajdovi – syn Jan
Jaroslav a Jessica Zemánkovi – syn Jaro-
slav
Rostislav a Terezie Markovi – dcera Sofi e
Bedřich a Zdenka Kročilovi – dcera Alžběta
Radovan a Veronika Žákovi – dcera Zuzana

ÚMRTÍ 
 1. 12. 2018  Oldřich Trybus, 82 let,
  Bohuslavice
 1. 12. 2018  Jiřina Měhýžová, 66 let,
  Slavičín
 7. 12. 2018  Jitka Rohlenová, 70 let, 
  Slavičín
 8. 12. 2018  Zdeněk Fiala, 78 let,
  Slavičín
 11. 12. 2018  Jan Jaroš, 65 let, Slavičín
 15. 12. 2018  Věra Mikesková, 85 let,
  Divnice
 15. 12. 2018  Jan Furman, 72 let, 
  Slavičín
 15. 12. 2018  Zdeněk Struška, 87 let,
  Slavičín
 19. 12. 2018  Jana Havlínová, 73 let,
  Hrádek
 20. 12. 2018  Oldřich Bárta, 96 let,
  Slavičín
 22. 12. 2018  Marie Ďulíková, 91 let,
  Hrádek
 23. 12. 2018  Vladimír Žallman, 79 let, 
  Slavičín
 26. 12. 2018  Jaroslav Barbořák, 89 let,
  Divnice
 26. 12. 2018  Marie Šomanová, 66 let,
  Šanov
 27. 12. 2018  Anna Matouchová, 68 let,
  Slavičín
 27. 12. 2018  Anděla Trllová, 86 let,
  Slavičín
 27. 12. 2018  Václav Ocelík, 79 let, 
  Hrádek
 30. 12. 2018  Anna Konečná, 83 let,
  Slavičín
 31. 12. 2018  Anděla Urbánková, 89 let, 
  Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dítě-
te a uzavření manželství, dostavte se, pro-
sím, na matriku Městského úřadu Slavi-
čín k podepsání souhlasu se zpracováním
a zveřejněním osobních údajů na základě
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů.

Odešla jsi z domu, již 20 let tomu.
Dne 9. února 2019 vzpomeneme

20. výročí úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky, paní Blaženy JANOŠÍKOVÉ

z Bohuslavic, rodačky z Korouhve
u Poličky. S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Ludmila, vnuci Zdena, Milan a Dana
a ostatní příbuzní.
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Myslivecký spolek Jamné chce posílit zaječí populaci na Slavičínsku
Myslivecký spolek Jamné Slavičín, z. s., je-

hož hlavní náplní je péče a lov volně žijící zvě-
ře, hospodaří v honitbě prona-
jaté od honebního společenstva 
Slavičín-Divnice. V rámci péče 
o zvěř obhospodařujeme takzva-
ná myslivecká políčka o celkové 
výměře cca 8500 m2, na kterých 
vyséváme na přilepšenou v naší 
převážně pastevní zemědělské 
oblasti pro zvěř drobnou (např. 
zajíc, bažant) a spárkatou (např. 
srnčí, mufl oní, dančí) nedostup-
né plodiny jako jsou oves, hrách, 
pšenice, slunečnice apod. V let-
ním období si členové spolku suší seno a tzv. let-
ninu, jež se v zimním období předkládá s naku-
povanými 20 q (q = metrický cent, pozn. red.) 
ovsa zvěři do krmelců rozmístěných po celé ho-

nitbě. Po žních a na podzim nakupujeme cca 10 
q pšenice pro bažanty a kachny a také 80 q řepy 

cukrovky, která se taktéž rozváží 
po celé honitbě pro zvěř spárka-
tou. Nákup krmiva a hospodaře-
ní na políčkách spolufi nancuje-
me z grantu poskytnutého měs-
tem Slavičín. Bez prodeje větši-
ny ulovených průběrných kusů 
spárkaté zvěře, programových 
dotací města Slavičína, člen-
ských příspěvků a brigádnické 
činnosti bychom nebyli schopni 
toto vše uskutečnit. Naši dědo-
vé ještě v 50. letech hospodaři-

li, co se týče myslivosti, se zvěří zaječí, s koropt-
vemi a bažanty. Po změně zemědělského hospo-
daření a po stále větším používání chemických 
přípravků koroptev úplně z této honitby vymizela. 

Díky péči našich otců se rozmohl bažant, který se
dnes už v této honitbě vyskytuje pouze sporadic-
ky. Z této drobné zvěře přežívá jedině zajíc polní.
Zvažovali jsme, jak pomoci tomuto hrdinovi, kte-
rý se dokáže vyrovnat se všemi nástrahami, které
mu příroda i člověk nakládají. Rozhodli jsme se,
že ačkoli již řadu let zajíce polního nelovíme, po-
sílíme místní populaci o novou krev. V září 2018 
jsme zakoupili 20 kusů zajíce polního odchova-
ných v umělém chovu p. Ondráškové v Troskoto-
vicích s fi nančním přispěním z Minigrantu Veolia 
2018. Vypouštěli jsme v lokalitách Slavičín – le-
tiště, myslivecká chata, za rybníky a plantáž Há-
jenky, v Divnicích pod Hájkem a u Říky poblíž Ar-
myparku. Aby měla tato akce smysl, plánujeme
ve vypouštění pokračovat v následujících letech.
Děkujeme tímto městu Slavičín a nadačnímu 
fondu Veolia za poskytnuté granty.

Roman Dostál předseda MS Jamné, z. s.

Restaurace Záložna při-
jde účtujícího číšníka–servír-
ku na HPP (dlouhý a krátký
týden – 12hodinové směny).
Dále přijme servírku – brigád-
nici na akce přes víkend.
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Také letos 5. ledna se ve Slavičíně
a okolních obcích opět po roce vydali ko-
ledníci do ulic, aby předali obyvatelům ra-
dostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem
a přáním všeho dobrého v novém roce.
Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vlá-
ří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem
70 skupinek – 70 dospělých a 210 koled-
níků. 

I přes vytrvalé sněžení, které letos
Tříkrálovou sbírku provázelo, se podaři-
lo díky nadšení koledníků a jejich vstříc-
nému přijetí v domácnostech vykoledo-
vat opět vyšší částku než v minulém roce.
Celkový výtěžek v uvedených farnostech
činil 570 608 korun. Z této částky bude
58 procent využito v těchto farnostech pro
pomoc rodinám, matkám v tísni, starým
a nemocným lidem, lidem v nouzi, na hu-
manitární pomoc a podporu charitního
díla Charity Slavičín.

Všem dárcům, kteří svým fi nančním ob-
nosem přispěli do pokladniček, patří vel-
ké díky. Charita Slavičín chce touto cestou
poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíle-
li na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky
2019. Děkujeme především koledníkům
a jejich vedoucím za jejich ochotu jít kole-
dovat a snahu udělat něco pro druhé. Dě-
kujeme Vám, že pomáháte s námi.

Milena Tománková, Charita Slavičín

Sedmdesát skupinek se nepoddalo počasí a vykoledovalo víc než loni

Vybráno v části
Slavičína

Rok 2018 
Kč

Rok 2019 
Kč

Malé Pole 1 18 550 13 118

Malé Pole 2 9 920 7 168

Malé Pole 3 13 948 17 477

Vlára 1 7 113 9 775

Vlára 2 8 051 10 551

Vlára 3 7 232 5 980

Luhačovská 1 5 010 4 680

Luhačovská 2 9 290 9 225

Zahradní 1 6 049 6 620

Zahradní 2 6 190 6 398

Šabatec 4 934 6 320

Výpusta 1 8 029 9 002

Výpusta 2 12 169 10 413

Horní náměstí 6 810 8 724

Osvobození 8 484 8 280

Hrádek 1 9 608 9 827

Hrádek 2 7 689 7 285

Hrádek 3 9 510 9 189

Celkem 158 586 160 032

Výsledky  koledování 

jednotlivých částí Slavičína

Prvního ledna jsme každý podle své volby ví-
tali nový rok. Snad i s otázkou, jaký bude, co při-
nese, odnese a odpověď, jak se se vším srov-
náme… Velká změna nastane v místní části Ne-
všová. Zejména starší občané se těžce smiřují 
s odchodem duchovního pastýře – pátera Karla
Petráše. Každý den mimo neděle sloužil mši sva-
tou v místním kostele. Vše jednou začne a také 
skončí...

„Náš otec Karel“, tak jsme jej oslovovali, se 
narodil 10. července 1931 v Nevšové. Už jako 
žák slavičínské měšťanky chodil časně ráno 
pěšky nejprve na mši svatou. Byl z méně zámož-
né rodiny. Dostal možnost studovat na gymná-

ziu Dona Boska ve Fryštáku. V roce 1949 po zru-
šení školy se stal salesiánem, a to bez maturity. 
Tu získal studiem v roce 1953 v Českém Těšíně 
na tamějším gymnáziu. Studoval na zeměměřič-
ství na ČVUT v Praze a po promocích nastoupil 
u Geodézie Brno.

Touha po kněžství neskončila. Využil mož-
nosti studovat bohoslovectví v Litoměřicích. 
Tato studia ukončil 22. srpna 1970 vysvěcením 
na kněze. Primicí ve Slavičíně v kostele sv. Vojtě-
cha 20. září 1970 začala jeho kněžská pouť. Pů-
sobil na mnoha místech až do roku 1996, kdy 
odešel do důchodu. Vrátil se do rodného domu 
č. 82 v Nevšové. Tolik stručně z jeho života, kte-
rý od této doby prožíval ve svém rodišti.

V místní kapli začal sloužit mše svaté. Tato 
sakrální budova byla dominantou obce, ale bez 
větších zásahů v údržbě. Proto vytvořil kolem 
sebe skupinu dobrovolníků a asanace mohla za-
čít. Zjistily se nedostatky z dob její stavby „na-
černo“, scházela dokumentace… Vyřizování ne-
bylo snadné; scházely fi nance, materiál, odbor-
ní řemeslníci. Nadšení otce Karla však neustá-
valo, a tak k 50. výročí existence budovy byla 
po mnoha zásazích k nepoznání. Výčet všeho, 
co bylo z darů věřících, bývalých rodáků, z roz-
počtu Osadního výboru Nevšová, dotací města 
Slavičín zajištěno do dnešní doby je dlouhý; vý-
sledek je zřejmý jak uvnitř, tak zvenčí.

Nesloužil mše jen v Nevšové. O nedělích za-
jížděl do Rudimova, Kladné-Žilín, Lipové, pomá-
hal i v jiných farnostech či ve Slavičíně. Navště-
voval nemocné v jejich příbytcích, uděloval Boží 
milosti, rozdával slova útěchy, povzbuzení. Sám 

byl velmi skromný, nenáročný.
S naším Klubem seniorů rád jezdil na Svatý

Hostýn, kde sloužil mši pro přítomné poutníky,
ale vždy za občany Nevšové. Naposled byl mezi
námi 1. října po mši svaté v rámci oslavy Dne se-
niorů. Při besedě v Domě spolků si s námi zazpí-
val a zapojil se živě do zábavy.

„Náš otec Karel“ změnil ze zdravotních dů-
vodů bydliště. Krásný věk, závažné postiže-
ní po mozkové příhodě s omezenou samoob-
služností jsou příčinou. Dne 26. prosince se
jen osobní účastí s naším kostelíčkem za velké
účasti občanů rozloučil. Spolu s ním slzeli doje-
tím všichni…

Chci touto cestou vzdát našemu rodáko-
vi, našemu otci Karlovi, páteru Karlu Petrášovi
hold za vše, co pro svou rodnou obec vykonal.
Za všechna udělená milosrdenství, laskavá slo-
va, trpělivost, požehnání, za lidský přístup, ocho-
tu a lásku k bližnímu, k nimž nabádal i nás. Dě-
kujeme, že nás učil žít ve víře k Bohu, ke skrom-
nosti, čestnosti. Své poslání – být úspěšným
pěstitelem na vinici Páně – plnil čestně a oběta-
vě. Ať v novém prostředí v Kroměříži najde dobré
přátele, svůj kout pro své modlitby, rozjímání; ať
se zdravíčko umoudří a dopřeje mu ještě mnoho,
mnoho roků v pokoji. Vím, že na nás a své přáte-
le ze Slavičína a okolí vzpomíná a ve svých mod-
litbách pro nás vyprošuje milosti boží a zdraví.
„Otče Karle, ať ten, který vás ke kněžství povo-
lal, by Vám dlouhá léta zachoval!“ Za všechny,
kteří si Vás vážili a měli v úctě

Stanislava Pučoková 
a členové Klubu seniorů Nevšová

Otec Karel se rozloučil s nevšovským kostelíkem… Nevšovjané děkují za vše
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Vánoční besídka
Pár dnů před Vánoci se sešlo celé středisko 

k velké společné schůzce, jejíž vrcholem byla sé-
rie scének, které si pro rodiče připravily jednotli-
vé družiny střediska. A tak jsme mohli zažít AZ-

Skautský seminář ELŠ v Praze
Letošní skautský seminář Ekumenické les-

ní školy v Praze byl pro naše y rovery ve znamení 
poznávání souvislostí tzv. Palachova týdne. Byla
možnost diskutovat se zajímavými osobnostmi,
tříbit si názory, družit se s ostatními, a zakous-
nout i kousek historie. 

kvíz v podání skautek, vlčata uvařila přímo na pó-z
diu rychlovku v podobě jablka zalitého karame-
lem, ale také zazpívala v doprovodu houslí a ca-
jónu, a skauti shrnuli svůj rok vlastní interpreta-
cí písně V lese od písníčkáře Pokáče na pozadí 
sestřihu fotek a videí z celého skautského roku,
nebo jsme se také dozvěděli, jak se slaví Váno-

ce ve Finsku, Rusku či v Severní Koreji. Besíd-
ku tak vnímáme tako možnost se všichni setkat,
ale jako formu vyjádření díků rodičům a přízniv-
cům. Její záznam můžete zhlédnout na Faceboo-
ku Skauti Slavičín nebo na našem webu www.ju-
nakslavicin.cz. Díky, moc díky.

Ham

V sobotu 12. ledna 2019 nás navždy opustil 
bratr Lubomír Rybák, tímto bychom rádi vzdali 
čest jeho památce.

Bratr Lubomír Rybák, mezi skauty zvaný „Šo-
bul“ byl významným činovníkem slavičínského 
střediska. Skautovat začíná již jako malý kluk. 
Po druhé světové válce vstupuje do jednoho zlín-
ského oddílu, kde dělá první „skautské krůčky“,
plní nováčkovskou zkoušku, skládá slib a plní od-
borky. Snad tehdy ani netuší, že se mu skauting 
stane magnetem na celý život. Po krátkých třech 
letech je ale organizace začleněna do Svazu čes-
koslovenské mládeže a roku 1950 je úplně roz-
puštěna.

S nástupem jara 1968 a uvolněním poměrů 
se lidé mohou svobodněji bavit a kritizovat, co 
se jim ve společnosti nelíbí. Bratr Šobul spolu 
s několika spolupracovníky ve Vlárských strojír-
nách, kde nyní pracuje, se začínají radit o myš-
lence obnovy Junáka ve Slavičíně, který existoval 
pod vedením MUDr. Horáka v poválečném obdo-
bí. Ve spolupráci s bratrem Jiřím „Sibim“ Siebe-
rem konají první nezbytné kroky k založení od-

dílu a v květnu roku 1968 rozjíždí ofi ciální čin-
nost samostatné 11. skautské středisko ve Sla-
vičíně. To čítá osm činovníků střediskové rady,
40 chlapců a děvčat. Bratr Šobul zde působí jako
zástupce vedoucího střediska a vedoucí 1. oddí-
lu a 24. ledna 1970 jako první vedoucí ve stře-
disku skládá vůdcovské zkoušky.

Slibně se vyvíjející práce a úsilí je přetnuto
1. září 1970, kdy vychází opět úřední zákaz čes-
kého skautingu. Zakladatel našeho hnutí Robert
Baden-Powell na toto téma kdysi řekl:

„Skoro každý hlupák umí rozkazovat a může
ostatní přinutit, aby jeho příkazy poslouchali, po-
kud má za sebou dostatečnou moc k jejich po-
trestání v případě, že ho odmítnou uposlech-
nout. Něco docela jiného je ale lidi vést. Strh-
nout ostatní tak, aby vás následovali, dá oprav-
du velkou práci.“

To bratr Šobul opravdu uměl: strhnout ostat-
ní, strhnout je k tomu, aby ho následovali skaut-
skou cestou. To se ukázalo nejen v roce 1968,
ale i v dalších letech, kdy ke skautingu přivedl
mnoho lidí, včetně svých dětí, vnoučat a pra-
vnoučat. Přesto, že po roce 1989 a další obno-
vě skautingu se již bratr Šobul nepodílí na vedení 
střediska, snaží se s bratrem Sibim pomáhat ale-
spoň radou, kde to jen jde. Předávají nejen rady,
ale i něco málo uchovaných materiálů z let 1968
– 1970, které se stávají základem střediskového
historického archivu.

Ačkoli bratru Šobulovi poslední dobou zdra-
votní stav neumožňoval aktivně se podílet
na dění střediska, nebránil se nikdy žádné zvě-
davé skautské návštěvě, hodiny a hodiny ochot-
ně odpovídal na všechny zvídavé otázky a díval

se na svět a dění v něm s nadhledem zkušeného 
člověka a skauta. Nezřídka také přidal vtip, kte-
rý notně rozesmál.

Je až neuvěřitelné, jaké velké podhoubí skau-
ting v rodině Rybákových má. Mohli bychom říct,
že se jedná o „rodinný podnik“. Čtyři skautské
generace v jedné rodině jsou úctyhodné a oprav-
du zaslouží smeknout. Tři mladší generace jsou
vedeny jedním příkladem, který jim něco ze své-
ho skautování dal. Jak řekl A. B. Svojsík: „Jednou 
skautem, navždy skautem”. 

Za všechny zdejší skauty Ti, Šobule, patří vel-
ký dík, protože bez Tebe bychom dnes možná 
ve Slavičíně neskautovali!

V tiché vzpomínce Tvoji skauti

Ze skautského kotlíku 

Vzpomínka na Lubomíra „Šobula“ Rybáka, který obnovoval slavičínské skauty
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Vzdělávací středisko je v provozu každý den 
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využí-
vat počítač s internetem zdarma s tím, že den-
ní limit pro návštěvníka je 60 minut. 

Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 
763 21 Slavičín. Tel.: 571 110 425, 
739 095 0315. 

E-mail: nadace@pivecka.cz. 
Web: www.pivecka.cz, www.pivecka-ops.cz
Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:

 Základy práce na PC (20 hodin) 500 ko-
run
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun
 Internet a komunikace přes internet 
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin)
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin) 
1 000 korun 
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
 Šití na stroji (1 lekce ) 100 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 
8 účastníků.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik. Bližší in-
formace Vám poskytne lektorka Eva Barto-
šová na tel. čísle 777 913 782. Každé úte-
rý v 16.00 hodin v budově městské knihov-
ny – 1. podlaží.

Plán aktivit na únor: jarní věnečky na dveře

dost dětí z dárečků a z prázdnin. Prázdniny ale 
ještě děti čekají, a to pololetní a jarní a snad, po-
kud nám sníh vydrží, budou opravdu ty pořádné
zimní. 

První měsíc nového roku je sice za námi, ale 
my si dovolujeme ještě připomenout poslední 
týdny starého roku. Jednou z akcí, které se kona-
ly v posledním měsíci tohoto roku, byla akce Baví 
se celá rodina, jejímž cílem bylo nejen pobavit ro-
dinné týmy, ale i prožít příjemný večer s několika 
tematickými tvořivými dílničkami.

Začátkem měsíce ledna se již také v plném
proudu rozběhly přípravy na letní činnosti 2019.

Kromě připravovaných příměstských táborů 
na celé dva prázdninové měsíce vám již nyní mů-
žeme prozradit termín pobytového tábora, a to 
29. června – 6. července 2019 Retaso, Horní 
Bečva.

Na 1. únor připadly letos pololetní prázdniny. 
Děti si s námi zajely do kina do Valašských Klo-
bouk na pohádku

Letos opět pro vás máme i nabídku – vyu-
žít možnosti „náskoku“ do zájmových kroužků 
od pololetí, které mají ještě volnější kapacitu. 

Dům dětí a mládeže

Bližší informace o kroužcích, kterých se tahle na-
bídka týká, dostanete v DDM.

V tomto měsíci se budeme také věnovat ze-
jména přípravám na jarní prázdniny, které jsou
v termínu 25. února – 3. března 2019. To, že bu-
dou „šťavnaté“, jistě už všechny děti znají. Pro-
zradíme jen některé z nabízených aktivit: návště-
va Galaxie Zlín, bowling, lezecká stěna, hraní 
sportovních, společenských, Xbox Kinect her, Pi-

loxing, který si s námi přijde zacvičit Martinka Rit-
terová, zábavné odpoledne v DDM, samozřejmě
i se soutěžemi, odměnami, a pokud nám vydrží 
sníh, nebude chybět ani soutěž o největšího sně-
huláka a jak jinak opět s vyhodnocením. 

Přihlášky děti dostanou ve školách, budou
k dispozici i na webových stánkách a přímo
v DDM. 

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Pořadatelé Farního plesu ve Slavičíně srdečně 
děkují všem sponzorům a dárcům za jejich dary 
do plesové tomboly. Výtěžek plesu zůstává far-
nosti Slavičín na podporu farního díla. Poděko-
vání patří všem účastníkům plesu za to, že vytvo-
řili příjemnou atmosféru a skvělou zábavu. V ne-
poslední řadě díky směřují také ochotným dobro-
volníkům, kteří svou službou přispěli ke zdárné-
mu průběhu plesu.

I když vánoční dny pominuly, rádi s dětmi vzpo-
mínáme na prožité slavnostní chvíle, které tyto 
svátky přinášejí. Většina z nás si oblíbila typickou 
atmosféru Vánoc, a ani naše děti nejsou výjim-
kou. Štědrý den je v našem zařízení dlouho oče-
kávaným svátkem. Všichni mají radost z rozzáře-
ných dětských očí při rozbalování dárků, za což 
bychom rádi poděkovali všem sponzorům, fi r-
mám i jednotlivcům, kteří na naše děti nezapo-
mněli ve vánočním čase. I tentokrát díky Stromu 
přání, který organizuje Leja salon Slavičín, naše 
děti obdarovalo mnoho lidí s dobrým srdcem. 
Všem srdečně děkujeme a moc si toho vážíme.

Velké poděkování patří obětavým děvčatům 
z Leja salonu – Janě Diatlové, Lence Svitákové 
Málkové a Markétě Smílkové, které vedle svých 
pracovních povinností a ve svém volnu, zorga-
nizovaly pro děti již 10. Strom přání. Díky Vám 
všem měly naše děti bohaté a šťastné Vánoce. 
Děkujeme.
Děti a zaměstnanci Dětského domova Bojkovice

Už po jedenácté se slavičínskému Leja salonu
podařilo v rámci akce Strom přání přispět k vá-
noční spokojenosti a radosti dětí z našeho dět-
ského domova. Díky lidem zapojeným do tohoto
projektu našli chlapci a děvčata pod vánočním 
stromečkem vše, po čem toužili, co si přáli. Po-
děkování tedy patří nejen organizátorům, zejmé-

na paní Markétě Smílkové, Janě Diatlové a Len-
ce Svitákové, ale hlavně všem dárcům a sponzo-
rům, kterým se podařilo zakoupením vánočních
dárků splnit spoustu obyčejně neobyčejných dět-
ských přání. O sladkou tečku za těmito vánoční-
mi přáníčky se již tradičně dětem postarala fi r-
ma TVD – Technická výroba, a. s., z Rokytnice.
Za sladké dárky děkujeme i panu Svatoplukovi
Čechovi z fi rmy MELADO, s. r. o., Slavičín a paní 
Ščuglíkové z Vlachovic.

Jménem dětí děkují 
vychovatelé dětského domova ve Smolině

Velké poděkování patří žákům, jejich rodi-
čům a zaměstnancům Základní školy Slavi-
čín-Vlára, kteří formou dárcovské sbírky přispě-
li na rekondiční pobyt rodin s handicapovanou
osobou, členům našeho spolku Přátelé z lásky,
a to částkou 21 500 Kč.

Rovněž patří poděkování i žákovskému par-
lamentu této školy, který uspěl se svým projek-
tem. Ten vyhlásila pražská nadace Via, která
nás podpořila částkou 20 000 Kč.

V rámci Vánočního benefi čního koncertu,
který pořádala Základní škola Slavičín-Vlára,
nám byl dne 21. prosince 2018 v sále Sokolov-
ny předán dárcovský šek na celkovou částku
41 500 Kč.

Vánoční atmosféru navodila sólová vystou-
pení žáků, kteří zazpívali či zahráli na hudební 
nástroje, a také vystoupení pěveckého sbo-
ru Darebáček pod taktovkou pana učitele Ale-
še Ptáčka.

Domů jsme si odnesli nejen krásný kulturní 
zážitek, ale i pocit, že složité životní osudy ne-
jsou lhostejné ani nejmladší generaci.

Rádi bychom poděkovali všem našim dárcům,
kteří podpořili naši činnost v roce 2018: měs-
to Slavičín, Nadace Synot, EUROCORP TRADE,
s. r. o., MEDIA MIX, s. r. o., Mechanizační služ-
by, s. r. o., Bojkovice, ČSŽ Slavičín „fašankáři“
a INTEC, s. r. o. Přátelé z lásky, z. s.

Poděkování
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Spokojená se zájmem seniorů o studium 
univerzity třetího věku ve slavičínské knihov-
ně je její vedoucí Gabriela Klabačková. „Uvažo-
vala jsem o jejím založení už delší dobu, hlav-
ním impulsem ale byla návštěva Krajské knihov-
ny F. Bartoše ve Zlíně, kde univerzitu pro senio-
ry už delší dobu provozují,“ popsala Klabačková
s tím, že pak už jen stačilo navázat spolupráci 
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, pod 
jejíž záštitou studium funguje. 

Jaký byl prvotní zájem občanů?
Nečekala jsem, že se najde tolik zájemců, 

kterých se do prvního zahajovacího semestru 
v roce 2016 přihlásilo více než třicet. Když to 
srovnám celorepublikově, patříme mezi univer-
zitní pobočky s největším počtem studentů vů-
bec. 

Musejí mít studenti nějakou základní úro-
veň znalostí?

Každý, kdo se chce dále vzdělávat, musí sa-
mozřejmě disponovat všeobecným rozhledem 
a jistou mírou k životu potřebných vědomostí. 
Jinak by se naši studenti stěží orientovali v  od-
borných tématech, která jsou předmětem studia 
v jednotlivých semestrech.

S čím se nejvíc studenti potýkají?
Někteří se zpočátku obávali hlavně online 

testů, které musí mít z každé přednášky v ur-
čité době splněny. Jakmile jsme jim testovací 
systém řádně osvětlili, žádné problémy nejsou. 
Máme prostě cílevědomé a hlavně chytré stu-
denty, kteří prahnou po vědění. 

Co u nich studium podněcuje?
Zde hraje roli několik faktorů, například vro-

zený sklon být aktivní a činorodý bez ohledu 
na věk, touha po seberealizaci a otevření se no-
vému poznání i ve starším věku. Senioři také 
chtějí dokázat sobě a možná i okolí, že zvládnou 
to, co mladí lidé. Studium zvládají mnohdy i lépe 
než mladší ročníky.

Studentům fandí celé rodiny, říká vedoucí knihovny

Fandívají jim rodiny, nebo to přecházejí jako
běžnou věc?

Studenti se často nechávají slyšet, že rodiny
jsou jim v tomto oporou. Projevují hrdost na své
prarodiče, kteří se „dali na vojnu“ a chtějí zvítě-
zit ukončením semestru nebo promocí na ČZÚ
v Praze.

Co studenty spojuje – výchozí vzdělání,
nebo přístup k životu?

Výchozí vzdělání u nich nehraje žádnou roli.
Spojuje je chuť žít aktivně, touha po seberealiza-
ci, rozšiřování si obzorů a také společenská se-
tkávání v přátelském duchu.

Získají studiem nějaký titul?
Studenti po absolvování šesti semestrů stu-

dia získají tzv. Osvědčení o absolutoriu univerzi-
ty třetího věku při promoci na ČZÚ. Což má, dle
mého názoru, stejnou váhu jako titul, vzhledem

Vážení senioři,
pod záštitou Provozně ekonomické fakul-

ty České zemědělské univerzity v Praze je pro
Vás připravena nabídka výuky v rámci VU3V,
která Vám umožní navštěvovat zájmové vyso-
koškolské studium přímo v místě bydliště. Ví-
táme tedy zapojení nových zájemců i absolven-
tů uplynulých semestrů do dalšího vzdělávání 
v období únor – duben 2019.

Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce.
Základní informace:
výuka probíhá v Městské knihovně Slavičín
formou video přednášek
studijní poplatek 300 Kč za 1 semestr (cyk-

Univerzita třetího věku pokračuje

k tomu, jak náročné testy na konci každé zkouš-
ky i semestru musí vykonat.

Studují spíše ženy, nebo muži?
U nás mají převahu ženy, mužů bychom uvítali

více. Jsme však samozřejmě rádi za každého zá-
jemce o studium.

Hodláte v univerzitě pokračovat a případně
navyšovat kapacitu?

Nadšení našich studentů pro tuto „věc“ je pro
mne velkou motivací, abychom studium nadá-
le propagovali a dělali vše pro podnícení zájmu
u dalších seniorů. Chceme také vytvářet lepší 
podmínky nejen pro jejich vzdělávání, ale i pro
jejich přátelská, takřka rodinná setkání pod naší 
knihovnickou střechou. Touto cestou zároveň
děkuji vedení města Slavičín za umožnění a pod-
poru této úspěšné seniorské aktivity v knihovně
formou materiální a fi nanční.                  (gk, šim)

lus 6 video přednášek)
 průběh semestru: 1x za 14 dní 2 vyučovací 
hodiny, pondělí 9 – 11 hodin

Zahajovací přednáška se koná v pondělí 
4. února 2019 v 9.00 hodin (sál v 1. podlaží 
městské knihovny).

Zde budou sděleny podmínky studia a dal-
ší podrobnosti o výuce novým zájemcům i ab-
solventům předchozích kurzů. Kontakt pro 
individuální informace a přihlášení: Městská 
knihovna Slavičín (tel. 577 341 481).
Vše o studiu je také zveřejněno na 
www.knihovna.mesto-slavicin.cz
a na www.e-senior.cz

Vedoucí knihovny Gabriela Klabačková (vlevo) se studenty Virtuální Univerzity třetího věku na slavnostní promoci v Praze 18. ledna.
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Únorový historický seriál je výjimečný, neboť 
v něm překročíme hranice katastru Slavičína.
Synonymem zimy totiž po dlouhá léta pro Slavi-
čany byly Kopánky. Letovisko v masivu Mikulči-
na vrchu nedaleko Bojkovic a Starého Hrozen-
kova se v dobách ekonomického rozmachu teh-
dejších Vlárských strojíren stalo místem vzni-

V té době, tedy na počátku 70. let, začaly Vlár-
ské strojírny budovat na Kopánkách rekreační 
středisko, kde našli slavičínští lyžaři první záze-
mí. Tehdy to bylo ještě bez vleku, do kopce se
šlapalo pěšky.

Na podzim roku 1974 vznikl samostatný ly-
žařský oddíl TJ Vlárské strojírny, jehož předse-
dou se stal Josef Šuráň. První zvratkový vlek se 
zbudoval ještě ve spolupráci s turistickým oddí-
lem v této době, jeho délka byla 200 metrů a pře-
výšení 40 metrů. Tehdy se také navázala spolu-
práce s okolními lyžařskými oddíly a dorostenci
se začali účastnit lyžařských závodů pod trenér-
ským vedením Reného Sedláře a Josefa Morá-
ně. Starou gardu lyžařských nadšenců tvořili Jo-
sef Šuráň, Antonín Malíček, Josef Moráň, René 
Sedlář, Jarka Řeháková, později se k nim přida-
li Jan Mana, Josef Štěpančík, Rudolf Charvát, Lu-
mír Zezulka, Martin Maděryč, Miroslav Surý, Ka-
rel Kovařík a Antonín Valčík. Vedle závodní čin-
nosti pořádali členové oddílu i velmi oblíbené 
maškarní karnevaly na lyžích, které nejprve zača-
ly pořádat lyžařské oddíly z Uherského Hradiště 
a Brodu kolem roku 1972. Některé ročníky kar-

Rekreační středisko Kopánky je v provozu i v současnosti

Vzpomínáte, jak se lyžovalo na Kopánkách?
nevalů se uskutečnily ve spolupráci s Lyžařským 
oddílem Uherský Brod.

Časem byla u vleku postavena skromná cha-
tička, v níž už se mohli lyžaři zahřát u kamen. 

V polovině 80. let zakoupila TJ Vlárské strojírny 
pro oddíl technickou dokumentaci nového vleku 
s pevnými závěsy, tzv. poma – konstrukce Šper-
ka Zlín – a v létě 1985 se započalo s jeho výstav-
bou. Tento vlek už byl dlouhý 400 metrů s převý-
šením 80 metrů a byl celý zbudován svépomocí, 
hlavním „stavbyvedoucím“ byl Josef Šuráň. Díky
práci dobrovolníků byly stožáry zabetonovány 
za tři dny, a to bez potřebné techniky. Také zimní 
úprava svahu v té době probíhala „nožně“ – pus-
til se vlek a směrem dolů se šlapalo.

V roce 1983 vyhořela původní chatička 
a na její místo byla provizorně postavena prosto-
rově nevhodná stavební buňka. Tato nevyhovují-
cí situace trvala až do roku 1994, kdy bylo roz-
hodnuto o stavbě nového zázemí, které by umož-
ňovalo i přespání. Nový objekt byl postaven ze 
dvou stavebních buněk obestavěných dřevěnou 
konstrukcí se zastřešením podle návrhu Mila-
na Šeděnky. Vnitřní práce byly dokončeny před 

začátkem lyžařské sezo-
ny 1994/1995. Na stavbě 
se opět podílel Josef Šuráň 
se „starou gardou“ a přida-
li se k nim i noví členové Ja-
roslav Fojtů, Vašek Pinďák, 
Petr Dulík, Ivan Zálešák 
a Miloš Ptáček. 

V následujících letech 
byla zvelebována chata 
zvenku i její okolí. V roce 
1999 byla zbudována ote-
vřená vstupní veranda – vše 
díky obětavé práci členů od-
dílu.

Fungování vleku záviselo 
na sněhových podmínkách. 
Některé zimy byly na sníh 

chudé a lyžaři se na svahu sešli, jen coby na prs-
tech jedné ruky spočítal. Jindy si zimních radová-
nek mohli užít do sytosti a vlek byl v provozu ne-
jen o víkendech, ale dle zájmu i ve všední dny. 
I v létě byly chata a svah hojně navštěvovány –
členové oddílu se zde scházeli, dělali přípravné 
práce, chystali dřevo na otop atd.

Bližší zprávy se v kronice lyžařského oddílu
dochovaly o sezoně 1999/2000. Tato sezona
začala 27. prosince, kdy napadlo téměř 30 cm
sněhu. Během této sezony chata často sloužila 
k přespání členů. Maškarní karneval se uskuteč-
nil 5. února a ukončil sezonu. Údajně se lyžovalo 
ještě na Josefa, tj. 19. března 2000.

Později už vlek nebyl tolik využíván, což byl ná-
sledek jednak mírných zim bez sněhu a zřejmě 
i pestré nabídky lyžařských zájezdů do zahrani-
čí. Defi nitivní tečku za kapitolou lyžařského oddí-
lu ve Slavičíně představovala likvidace vleku dne 
15. října 2016.

Zpracováno dle kroniky 
lyžařského oddílu od p. Šeděnky

ku velkého rekreačního zařízení. Jeho součástí 
byl i lyžařský vlek, na němž se generace Slavi-
čanů učily lyžovat. Hlavní budova Kopánek byla 
zprovozněna v roce 1974, měla kapacitu 54 lů-
žek a řada z nás zde strávila nejeden školní vý-
let, lyžařský kurz či rekreaci. V dobových materiá-
lech se dokonce uvádí, že se zde rekreovalo kaž-

doročně v čase hlavní sezóny až 300 pracovní-
ků tehdejších Vlárských strojíren s rodinami. Ko-
pánky v současnosti již se Slavičínem spjaty ne-
jsou. Zůstaly vzpomínky na strávený volný čas,
které si můžeme oživit při návštěvě Mikulčina vr-
chu a okolí i dnes. Hotel bude pro návštěvníky
otevřený v letní sezoně i letos.  (tch)

Původní zvratkový vlek

Nová lyžařská chata, postavená v roce 1994
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Zumba fitness maraton rozhýbal Sokolovnu
Druhou lednovou neděli zaplnily Sokolovnu 

aktivní ženy, které mají rády cvičení s latinskoa-
merickými kořeny – zumbu. Konal se tam totiž 
Zumba fi tness maraton, jež pořádala rodačka ze 
Slavičína Lenka Lazareva (za svobodna Dulíko-
vá), která žije ve Zlíně. „Po vánočních svátcích je
většinou poptávka po jakémkoliv druhu pohybu, 
při kterém se dají spálit kalorie a zpevnit tělo,“
popsala instruktorka. Přizvala k sobě další lek-
torku, která je na Slavičínsku svým cvičením vy-
hlášená, Pavlu Maděryčovou. Ta doplnila latin-
skoamerické taneční rytmy náročným posilová-
ním s vlastní vahou těla. „Pavla je skvělá profi  
lektorka a sama jsem zírala, jak náročné posi-
lovací prvky zvládly a vydržely všechny účastni-
ce našeho maratonu,“ doplnila “ Lenka Lazareva. 

Na její tréninky zumby, které se konají každou 
neděli na Sokolovně v 18.00 hodin, chodí něko-
lik dvojic matka – dcera. „Velmi mě však potě-
šilo, když jsem na maratonu zahlédla dokonce 
rodinnou trojici. Přišla babička s dcerou a vnuč-
kou! Mám radost, když sport spojuje generace,“
řekla instruktorka zumby s tím, že takto slože-
ný maraton byl sice první, ale jistě ne poslední.

(šim)

Rekordních 123 stolních tenistů zaplnilo
15. prosince 2018 slavičínskou sportovní halu. 
Z pověření Krajského svazu stolního tenisu tam
uspořádal oddíl SK Slavičín 5. bodovací turnaj 
mládeže. Hrálo se na 16 stolech. Každý hráč
odehrál celkem sedm zápasů a soutěžilo se 
ve čtyřech chlapeckých a ve čtyřech dívčích ka-
tegoriích, kategorie OPEN byla společná.

Výsledky:
Nejmladší žáci (18 hráčů): 1. Matěj Kolečkář 

(KST Hluk); mladší žáci (44 hráčů): Daniel Dalaj-
ka (KST Zlín); starší žáci (76 hráčů): 1. Michal 
Sigmund (KST Zlín); dorost (107 hráčů): 1. Jiří 
Škrla (KST Vsetín), nejmladší žákyně (8 hráček): 
1. Hana Novosádová (Sokol Vsetín), mladší žá-
kyně (11 hráček): Lucie Juchelková (Sokol Vse-
tín); starší žákyně (12 hráček): 1. Štěpánka Vrza-

lová (KST Hluk), dorostenky (16 hráček): 1. Ka-
teřina Hnátková (Sokol Vsetín); kategorie OPEN
(123 hráčů): 1. Jiří Škrla (KST Vsetín).

Turnaje se zúčastnilo šest domácích hráčů
Tobiáš Drápala, Hubert Plášek, Petr Rak, Martin
Jančařík, Martin Jenyš a Michal Petráš a umís-
tili se ve svých kategoriích uprostřed startovní-
ho pole.

První sobotu v novém roce uspořádal oddíl
stolní tenis SK Slavičín z pověření OSST ve Zlíně
přebory okresu dospělých.

Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to soutěž
jednotlivců mužů a žen a soutěž čtyřher mužů.
Hrálo se na 12 stolech a přeboru se zúčastnilo
51 hráčů z 14 oddílů.

Výsledky:
Soutěž jednotlivců mužů: 1. Petr Chromčák

Sportovní halu zaplnila víc než stovka stolních tenistů

Malí fotbalisté skončili na domácím turnaji třetí

(Sokol Jasenná), 2. Ladislav Padour (Sokol Kos-
telec), 3. Marek Střelec (KST Zlín); soutěž čtyř-
her mužů: 1. Kopečný–Padour (Sokol Kostelec),
2. Vidlář–Zigmund (Jiskra Otrokovice), 3. Raš-
ka–Fojtů (Sokol Valašské Klobouky); soutěž jed-
notlivkyň žen: 1. Gabriela Bezděková (Orel Zlín),
2. Iveta Zámečníková (Orel Zlín), 3. Kristýna Bez-
děková (Orel Zlín).

Přeborů se zúčastnili i domácí hráči Petr Ma-
latinský, Radek Martinovský, Jonáš Plášek, Hu-
bert Plášek a Tobiáš Drápala, ale do závěreč-
ných kol se neprobojovali.

Okresní svaz vyslovil pořadatelům uznání 
za příkladnou organizaci a vytvoření výborných
hracích podmínek pro účastníky přeborů.

Stolní tenis Slavičín

Mladší přípravka zahajovala turnaj se soupe-
řem z Bojkovic. I když jsme šli do vedení, neudr-
želi jsme ho a brzy prohrávali. Před koncem se
nám podařilo skóre srovnat, ale následně přišel 
smolný gól a prohráli jsme 2:3. V dalším utká-
ní jsme narazili na Brumov. V utkání jsme měli 
spoustu gólových šancí, bohužel jsme vstřeli-
li pouze 1 branku. Soupeř byl v koncovce vý-
razně produktivnější, kdy z minima šancí vytě-
žil 2 branky a zvítězil 2:1. Na našich klucích byla 
znát v obou utkáních nervozita. Ve třetím utká-
ní jsme jasně přehráli tým z Valašských Klobouk 
4:0 a doufali, že nás to nakopne k lepším výsled-
kům. Bohužel se to nepotvrdilo a v dalším vyrov-
naném utkání jsme opět těsně podlehli hráčům
z Uherského Brodu 3:2. V posledním utkání jsme 
narazili na tým z Vizovic, konečně se nám poda-
řilo využívat naše brankové příležitosti a zvítězi-
li jsme 4:1.

V konečném zúčtování turnaje jsme obsadi-

li 3. místo. Výsledky sice
byly pro kluky malým zkla-
máním, ale jejich nasaze-
ní a chuť do hry byly potě-
šením pro trenéry i fandící 
rodiče a dobrým předpo-
kladem k lepším výsled-
kům.

Závěrem chceme podě-
kovat všem rodičům klu-
ků mladší přípravky, kte-
ří zajistili úspěšný průběh
domácího turnaje. Zejmé-
na maminkám, které se
postaraly o výborný bu-
fet a v neposlední řadě fa-
nouškům, kteří kluky přišli
podpořit.

trenéři Dalibor Majc
a Roman Überall
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Na běžkaře čekají strojově upravené trasy, novinkou je běžkování v parku

Zhruba deset kilometrů běžeckých tras je 
v okolí města k dispozici. „Velký okruh vede na Li-
povou ze zámeckého parku. Tam stačí vystoupat 
přes Panskou louku a držet se podél silnice,“ po-“
psala místostarostka Monika Hubíková s tím, že 
běžkaři snadno dojedou až k Lipové, kde se stopa
stáčí přes cestu zpátky ke Slavičínu. 

Projetý je také menší okruh nad sídlištěm Vlá-
ra, který vede směrem k Hájenkám a oběma ryb-
níkům. Novinkou je však Zámecký okruh v parku. 

„Ten je určen pro ty, kteří nemají přes den na běž-
kování čas a po práci si chtějí trochu protáhnout
tělo,“ popsal starosta Tomáš Chmela. Krátký, asi
kilometrový okruh je veden po obvodu celého zá-
meckého parku a využívá jeho osvětlení k zajiště-
ní běžkování i v noci. „Park je dostupný také třeba
seniorům nebo rodinám s dětmi, které běžkování 
zatím příliš neholdují a chtějí se to naučit. Starší 
lidé pak můžou ocenit menší fyzickou náročnost,
než jaká je na ostatních trasách,“ doplnila mís-

tostarostka Hubíková.
Protože tato trasa je nová a lidé na ni ještě ne-

jsou zvyklí, objevily se na ní brzo lidské i psí sto-
py. Na chození však není určena. „Prosím, zvažte,
jestli vám ničení stopy běžkařům stojí za procház-
ku do parku. Vždyť ve Slavičíně se dá jít na tolik ji-
ných míst,“ apeloval na toleranci občanů“ staros-
ta. Pokud se okruhy osvědčí, bude je město, po-
tažmo Karel Kovařík na skútru, obnovovat, dokud
to bude možné. (šim)

Sbírka pro Barunku vynesla 120 tisíc korun
Přes 120 tisíc korun pro postiženou

Barunku Ordeltovou z Brumova se po-
dařilo vybrat trenérům Fit&core Patri-
ku Timčákovi a Tomáši Pláškovi, které 
jsme vám představili v minulém čísle 
zpravodaje.

„Zjistili jsme, že solidarita lidí na po-
moc dobré věci nezná mezí, a proto se 
během krátké doby podařilo shromáž-
dit 120 440 korun,“ uvedl“ Tomáš Plá-
šek.

Oba dva trenéři pořádali předvánoční lekci
19. prosince ve slavičínském R&D klubu s tím,
že výtěžek z akce putoval na sbírku pro Barunku.
Také vyzvali své cvičence, aby přispívali na trans-
parentní účet. Díky tomu se nasbírala částka,
za kterou rodiče hodlají holčičce nakoupit kom-
penzační pomůcky. „Nikdo z nás tak velkou část-
ku nečekal,“ doplnil“ Patrik Timčák a přidal po-k
děkování velkým přispěvatelům, jako jsou města
Slavičín a Brumov-Bylnice, taktéž fi rmám v okolí 
a sportovním týmům FC Brumov, BULDOGS TEA-
MU, SPARTAN TRAINING GROUP KARVINÁ, projek-
tu CHARITY JAM a hlavně široké veřejnosti. (šim)

 Utkání AFLS
 3. 2. – 9. kolo
KGB : Zpiťaři 14:00
Green Team : Luhačovská 15:00
Holoty : Pivní armáda 16:00
 10. 2. – 10. kolo
Pivní armáda : Rádbeers 14:00
Luhačovská : Holoty 15:00
Zpiťaři : Green Team 16:00
 24. 2. – 12. kolo
Luhačovská : Pivní armáda 14:00
Zpiťaři : Rádbeers 15:00
Green Team : KGB 16:00
 3. 3. – 13. kolo
Holoty : Green Team 14:00
Rádbeers : KGB 15:00
Pivní armáda : Zpiťaři 16:00

 FC TVD Slavičín
Zimní příprava A-tým
 2. 2. FASTAV Zlín „U-21“Zlín-Vršava 11:00
 9. 2. MŠK Púchov UT Hrádek 10:00
 16. 2. FASTAV Zlín „U-19“ UT Hrádek 12:00
 23. 2. N. Mesto n. Váhom UT Hrádek 10:00

 FIT CORE
Fb: FIT&CORE, Tomáš Plášek (tel. 730 820 632,
T.Plasek@seznam.cz), Patrik Timčák (tel.
731 157 885, timi.trx@gmail.com)
- přihlášky na tréninky SMS, zpráva na Fb nebo
e-mailem
R&D klub (L. Výducha 875, Squash hala)
Středa  16.00 – 17.00 H.I.I.T interval tr.
Neděle 10.00 – 11.30 CORE tr.
             17.00 – 18.30 CORE tr.
SOŠ Slavičín – tělocvična
Lichý týden:
pondělí 17.00 – 18.30 Kruhový tr.
pátek 18.30 – 20.00 Kruhový tr.

Sudý týden:
pondělí 17.00 – 18.30 CORE kruh. tr.
pátek 18.30 – 20.00 FITSLIDE

 Orlovna
Středa 16.15 hodin
Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 – 6 let
Vedoucí cvičení: Eva Hubíková, tel.: 737 810 692

 Kuželkářský klub Slavičín
Domácí zápasy v únoru 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – KK Kroměříž, sobota
2. 2. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota
9. 2. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Bojkovice Krons, sobota
16. 2. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín C, sobota 
23. 2. 2019, 16.00 hod.
www.kkslavicin.cz

Kalendář
sportovních akcí



Předprodej:
 Středa 6. 2. 
Koncert Žalman a spol. 
Koncert známého folkového zpěváka. Sokolov-
na, začátek 19.00 hodin. Vstupné v předprode-
ji 280 Kč.
 Sobota 27. 4.
Veselá trojka Pavla Kršky
Koncert oblíbeného hudebního uskupení. Soko-
lovna, začátek 17.00 hodin. Vstupné v předpro-
deji 250 Kč.

 Sokolovna Slavičín
 Pátek 1. 2.
Ples Cantare
Hraje Showband. Vstupné 120 Kč, předprodej:
Městské infocentrum Slavičín.
 Středa 6. 2. 
Koncert Žalman a spol. 
Koncert známého folkového zpěváka. Začá-
tek 19.00 hodin. Vstupné 280 Kč, předprodej:
Městské infocentrum Slavičín.
 Sobota 9. 2.
Rudolf Desenský, znalec psí duše
Beseda o životě a kariéře psího psychologa,
v druhé části odpovídání na otázky publika. Za-
čátek 16.00 hodin, předprodej: prodejna Ma-
vez, online.
 Sobota 23. 2.
Ples ZŠ Vlára
Hraje Showband, společenský tanec Fortuna
Zlín. Začátek 20.00 hodin.
Vstupné 100 Kč, nutná rezervace míst na tel. č.
577 341 304, 604 217 977. 
 Sobota 2. 3.
Fašankový ples
Hraje Clera, půlnoční pochovávání basy, bohatá
tombola, průvod masek.
Předprodej od 1. 2. na „hasičárně“, vstupenka
s místenkou 100 Kč, masky zdarma, rezervace
míst na tel. č. 775 987 805.

 Dům dětí a mládeže Slavičín
tel.: 577 341 921, 604 155 312,
info@ddmslavicin.cz, 
Fb: Dům dětí a mládeže Slavičín
 1. 2.  
Program na pololetní prázdniny
výlet do Valašských Klobouk na pohádku Coco,
oběd v ZŠ Vlára, soutěže hry v DDM. 
 2. 2. – 3. 2. 
Hormonální jóga
Víkendový dvoudenní kurz pod vedením
certifi kované lektorky HJT paní Magdy Seme-
lové. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle
739 488 704, počet míst je omezen.
 15. 2. 
Pískové obrázky pro rodiče a děti
Cena na dvojici rodič a dítě je 40 Kč. Přihlásit
se můžete přímo v DDM nebo telefonicky, počet
míst je omezen.
 25. 2. – 3. 3.

Program na jarní prázdniny – k dispozici na le-
táčcích přímo v DDM i v obou ZŠ Slavičína.
Děti se můžou přihlásit na celý týden, ale i je-
nom na určité dny. Přihlášky přijímáme nejpoz-
ději do čtvrtku 21. 2.
 27. 2.
Zdravé vaření
Kurz s Martinou Ritterovou a Míšou Tokarčíko-
vou pro veřejnost. Lektorky Vám představí zá-
klady zdravého vaření, vše si můžete ochutnat,
dostanete recepty a cenné rady. Cena s ochut-
návkou je 200 Kč, co nesníte, si odnesete
domů. Počet míst je omezen. Prosíme o přihlá-
šení předem do pátku 22. 2. v DDM nebo na čís-
le 603 821 498. 

 Rodinné a mateřské centrum Slavičín, 
z. s.
Komenského 883 (areál Prabosu),
http://mc.slavicin.org, info@mc.slavicin.org, 
Fb: Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s.
 Neděle 17. 2. 
Masopustní karneval pro děti 1 – 11 let
Akce pro děti ve věku 1 – 11 let v prostorách Ro-
dinného a mateřského centra.

 Ostatní
 2. 3.
Tradiční fašanková zábava
Sport bar U Zemánků, začátek v 19.30 hodin.
Hudba DJ Ptáček, bohatá tombola.

 Sportovní hala
Rozpis mistrovských akcí
 3. 2. 9 – 14 SK Slavičín - Vsetín
                       volejbal juniorky
 3. 2. 14 – 17 A F L S  sálová kopaná
 9. 2. 8 – 15 F A Č R turnaj sálová kopaná
 9. 2. 16 – 18 SK A žáci – SK B žáci stolní tenis
 9. 2. 16 – 20 SK C – Napajedla stolní tenis
 10. 2. 14 – 17 A F L S  sálová kopaná
 16. 2. 8 – 15 turnaj junioři fl orbal
 16. 2. 16 – 18 SK B žáci – Slopné stolní tenis
 17. 2. 14 – 17 A F L S  sálová kopaná
 23. 2. 8 – 14 SK – Uherský Brod volejbal ženy
 23. 2. 16 – 20 SK A – Kunovice stolní tenis
 23. 2. 16 – 20 SK B – Horní Bečva stolní tenis
 24. 2. 9 – 13 SK A – Val. Meziříčí A stolní tenis
 24. 2. 9 – 13 SK B – Sokol Vsetín stolní tenis
 24. 2. 14 – 17 A F L S  sálová kopaná
 3. 3. 14 – 17 A F L S  sálová kopaná

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk samosprávného územního celku, pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 2/2019,
náklad 3 238 ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008. Odpovědný redaktor:
Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. 
Vychází: k  1. dni v  měsíci. Uzávěrka: do  15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpovídá za  jeho faktickou správnost. Redakce má právo 
příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí.
DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městská knihovna Slavičín
 8. 1 – 7. 2.
Výstava: Jaroslav Bureš – výběr z díla: kres-
ba – grafi ka – malba - plastika
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 8. úno-
ra v 18.00 hodin v prostorách galerie knihovny.
Výstava je k vidění v půjčovní době knihovny 
nebo po domluvě po tel. 577 341 481.
 Úterý 5. 2.
Turecko – dechberoucím Kurdistánem
Cestovatelská přednáška Michala Štěpán-
ka o tamních přírodních krásách, velehorách, 
úchvatných pamětihodnostech, přátelských li-
dech a nezapomenutelné atmosféře Blízkého
východu. Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny. Vstup volný.
 Čtvrtek 7. 2.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Zábavné literární odpoledne se skřítkem Ne-
zbedníčkem, plné her, soutěží a výtvarných akti-
vit spojené s představením knížky Krtek a zima. 
Určeno rodičům s předškoláky. Začátek: 15.00 
hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Úterý 12. 2.
Nový Zéland - Dva roky v zemi Aotearoa
Přednáška světoběžníka a spisovatele Petra 
Nazarova
Dva roky strávené na Novém Zélandu, magic-
ká příroda na třech jeho největších ostrovech, 
maorská kultura a spousta nevšedních zážitků. 
Možnost zakoupení autorových cestopisů. Za-
čátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny.
Vstup volný.
 Úterý 19. 2. 
Podzemí špilberského kopce aneb co jste 
o Špilberku určitě nevěděli
Vyprávění historika a největšího znalce brněn-
ského podzemí Aleše Svobody, nejen o záhad-
ných prostorách pod Špilberkem, o tajné cestě 
z hradu, tajemstvích ukrytých na dně nejhlub-
ší české hradní studny a také o neblaze proslu-
lé tragédii na Pekařské ulici, aj. Začátek: 18.00
hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Čvrtek 28. 2.
Co dělala vaše prababička před 100 lety
Vyprávění Tomáše Heczka, člena Klubu přátel 
historie Slavičínska o životě v zázemí za prv-
ní světové války na Slavičínsku. Začátek: 18.00
hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 Městské infocentrum Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874,
kultura@mesto-slavicin.cz, 
Fb: Městské infocentrum Slavičín
 1. 2. – 28. 2.
Výstava Závrší v dobách minulých
Autor obrazů: Libor Novák, rodák z Nedašova

Kalendář akcí

Upozorňujeme přispěvatele 

a inzerenty, že termín 

uzávěrky březnového 

zpravodaje je už 13. února.


