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starosta se většinou setkává při své prá-
ci s komplikacemi. Někdy se jedná o problémy,
které mají přímé a jednoduché řešení. Porucha 
veřejného rozhlasu se dá odstranit a stejně tak 
se dá zajistit oprava chodníku či doplnění do-
pravního značení. 

V minulém měsíci jsem však byl konfronto-
ván s problémem daleko hlubším a považuji 
za důležité, aby o něm všichni občané našeho 
města věděli. Meziroční statistika o vývoji
počtu obyvatel totiž Slavičín staví do nelichoti-
vého světla. Ačkoliv počet narozených a zemře-
lých je víceméně vyrovnaný a pohybuje se kolem 
sedmdesáti, ze Slavičína se vystěhovalo více
než 150 obyvatel. Přičteme-li k tomu množ-
ství lidí, kteří se k nám naopak přistěhovali, 

zjistíme, že nás meziročně téměř sedmde-
sát ubylo… Vynásobíme-li pak tento trend pou-
hým jedním desetiletím, získáme alarmující čís-
lo 700!

Sedm set obyvatel, to není jen masa lidí,
kteří zaplní natřikrát Sokolovnu, obývají něko-
lik ulic, ale také konkrétní, téměř desetimiliono-
vý defi cit v rozpočtu města. Jen v letošním roz-
počtu nám tímto výrazným úbytkem obyvatel
pochybí okolo třičtvrtě milionu korun, jelikož
od státu získáváme příspěvky právě podle počtu
obyvatel s trvalým bydlištěm ve Slavičíně.

Kdo jsou oni konkrétní občané, kteří své trva-
lé bydliště přepsali jinam? Jistě v prvé řadě ti,
kteří svou životní pouť spojili s jiným městem.
Studia v Praze, v Brně či jinde, pracovní příleži-
tosti s vyšší mzdou, ale i vyšší životní náklady

Sokolovnu obsadí na několik dní amatérská divadla
Už sedmnáctý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Valašské

křoví se uskuteční ve Slavičíně na Sokolovně od 6. do 10. března. „Letos bude 
na Křoví hodně nováčků. Zájem ze stran hrajících souborů je tak velký, že bu-
deme opět po letech začínat už ve středu večer a divadlo se bude hrát i v noci,“
uvedl zakladatel Valašského Křoví Jan Julínek. Nejpozději bude začínat předsta-
vení ve 22:30, a to konkrétně hra Amazonie od pražského Divadla Radar. „Nej-
větší radost mám ale z toho, že se po letech podařilo oživit amatérskou sekci 
SemTamFóru a připravit premiéru Jak jsem vyhrál válku,“ podotkl Julínek o hře, “
kterou v Sokolovně uvidíte v pátek 8. března v 19:30. Jak se pořádá taková pře-
hlídka, o tom Jan Julínek mluví v rozhovoru, který najdete na straně 10.

a městské prostředí se všemi klady i zápory – to
je realita odlivu obyvatel ze Slavičína.

Výše uvedená statistika dává vedení měs-
ta nelehký úkol. Učinit ze Slavičína dobré mís-
to pro život. O tom, jaké kroky hodláme tímto
směrem podniknout, se dočtete v bodech pro-
gramového prohlášení. Jde například o přípravu
ploch pro nové bydlení, což by zde mělo udržet
víc mladých rodin, které se zde nebudou bát ze-
stárnout. I o seniory se totiž snažíme co nejlé-
pe pečovat a podzim života jim zpříjemnit napří-
klad pohodlnějším vozem pro službu Senior taxi,
jak můžete vidět na fotografi i nad mým textem.

Za každého jednotlivého občana, který vsadí 
na Slavičín a své životní plány spojí s naším krás-
ným městem, jsem vděčný.

Váš starosta Tomáš Chmela

Po městě začal jezdit nový vůz oblíbené služby Senior taxi. Jde o model Dacia Dokker, do kterého se pohodlněji nastupuje díky větším dveřím a vyššímu podvozku.
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 připravíme nové plochy pro výstavbu rodin-
ných domů
 rozšíříme a dále zkvalitníme bytový fond
ve vlastnictví města
 zabezpečíme dostatečnou kapacitu mateř-
ských a základních škol jako součást bytové
a prorodinné politiky

d) Dostupné zdravotnictví i sociální služby
 budeme i nadále podporovat Charitu Slavičín
a další poskytovatele sociálních služeb na úze-
mí města
 nalezneme model poskytování sociálních
služeb v místě bydliště občanů nepřetržitou for-
mou
 zkvalitníme a zlidštíme prostory polikliniky
s cílem zajistit důstojné prostředí pro ambulant-
ní léčbu občanů města
 zachováme nemocnici ve Slavičíně a bude-
me hledat zdroje pro její technickou, přístrojo-
vou a stavební obnovu

e) Růst cestovního ruchu s důrazem na cyklo-
dopravu
 zapojíme Slavičín do regionálního destinač-
ního managementu
 podpoříme projekty vedoucí k posílení ubyto-
vacích a stravovacích kapacit ve městě
 vytvoříme podmínky pro završení procesu
budování cyklotras a cyklostezek

f) Podpora kultury a sportu formou klíčových 
investic i lidského kapitálu
 zvýšíme kvalitu kulturních akcí ve městě
 zachováme podporu sportu s důrazem
na děti a mládež
 zjednodušíme a zefektivníme systém progra-
mových dotací města
 budeme pokračovat v obnově kulturních pa-
mátek na území města

g) Harmonický rozvoj místních částí města
 uplatníme rovný přístup k místním
částem s ohledem na jejich specifi ka i horší do-
stupnost
 podpoříme model participativních rozpočtů
místních částí
 zasadíme se o propojení místních částí se

Programové prohlášení koaličních stran ANO 2011, 
KDU-ČSL, Probudíme Slavičín (STAN) a Slavičín 2018

g p ,

a) Otevřená a komunikující radnice vstřícná 
moderním řešením i komunitní práci s občany
 proměníme Slavičínský zpravodaj, zavedeme 
prezentaci činnosti vedení radnice na sociálních 
sítích a formou inovovaného webu města
 v oprávněných případech zavedeme institut 
komunitního projednávání, budeme podporovat 
také další formy aktivní občanské participace
(osadní výbory, komise…)
 zavedeme online přenosy ze zasedání měst-
ského zastupitelstva
 oživíme veřejný prostor inovativními prvky 
(chytrá lavička …)
 zřídíme výbory, komise a pracovní skupiny 
jako poradní sbory orgánů města s cílem partici-
pace občanů na rozvoji města
 budeme klást důraz na strategický a trvale 
udržitelný rozvoj, připravíme klíčové strategie 
a koncepce na další léta
 zavedeme intenzivní spolupráci se sousední-
mi obcemi, obnovíme spolupráci s přeshraniční-
mi partnerskými obcemi

b) Posilování kvality životního prostředí s dů-
razem na krajinný ráz a vodní režim v krajině
 zasadíme se o vyčištění koryta Říky a o revi-
talizaci Zámeckého parku
 v krajině nalezneme nová místa pro výsadbu 
alejí a sadů, připravíme podmínky pro vznik no-
vých drobných vodních ploch
 nalezneme odpovídající řešení aktuální situ-
ace na skládce Slavičín – Radošovy a souvisejí-
cího provozu kompostárny
 investiční záměry města budou koncipovány 
na principech trvale udržitelného rozvoje
 budeme hledat cesty pro postupnou likvida-
ci brownfi eldů 

c) Vytváření nových příležitostí v oblasti byd-
lení 

Slavičínem cyklostezkami a stromořadími v kra-
jině
 budeme pokračovat v obnově a údržbě ma-
jetku místních částí

h) Revitalizace významných veřejných budov 
i veřejného prostoru jako celku
 zajistíme komplexní, příp. dílčí rekonstrukce
městské polikliniky, obchodního domu, Sokolov-
ny, hotelu a Záložny
 uskutečníme proměnu veřejné zeleně reagu-
jící na klimatickou změnu
 budeme hledat cesty pro obnovu sporto-
višť a pro výstavbu nových sportovních kapa-
cit (např. umělého kluziště, pumptrack či lezec-
ké stěny)
 zasadíme se o revitalizaci parkovacích ploch
a o jejich rozšíření
 podpoříme další zpřístupňování veřejného
prostoru handicapovaným spoluobčanům

i) Stabilizace a rozvoj občanské společnosti, 
neziskového sektoru a komunitního života
 zavedeme institut veřejného projednávání 
 posílíme podporu neziskového sektoru, spol-
ků a charitativních organizací
 podpoříme koncepční zavádění nástrojů
podpory prorodinné a proseniorské politiky

j) Vytváření podmínek pro malé a střední 
podnikání včetně odstraňování aktuálních ba-
riér
 nastavíme odpovídající komunikační platfor-
mu mezi vedením města a podnikatelskými sub-
jekty
 učiníme takové kroky, které nebudou vytvá-
řet bariéry pro podnikání na území města (prů-
myslový areál apod.)

k) Bezpečnost a doprava
 nalezneme vhodný nástroj pro regulaci rych-
losti jízdy a řešení parkování v centru města
 zasadíme se o zachování dálkových autobu-
sových a vlakových spojů
 zasadíme se o zachování Obvodního odděle-
ní Policie ČR ve Slavičíně
 zachováme a budeme nadále podporovat
službu „seniortaxi“

Výše uvedené partnerské subjekty tvoří-
cí Radu města Slavičín s koaliční většinou se 
na základě závazku uvedeném v čl. 6 koaliční 
smlouvy ze dne 24. října 2018 dohodly na ná-
sledujících bodech programového prohlášení.

Pilotní programové priority

Asi každý Slavičan jel někdy „brňákem“, 
tedy přímým vlakovým či autobusovým spojem 
do Brna. Vedení města tak bylo nemile překva-
peno, když se neofi ciálně dozvědělo, že chce 
Zlínský kraj tyto přímé spoje zrušit. „Svolali jsme 
proto okamžitě jednání s dalšími starosty z již-
ního Valašska a sepsali stanovisko, kterým dá-
váme najevo jasný nesouhlas,“ popsal “ starosta
Tomáš Chmela.

Nové vedení města k vzniklé situaci přišlo 
jako slepý k houslím. „Ofi ciální připomínky k této 
změně v dopravě běžely v říjnu. Jenže my jsme 
nastupovali až v listopadu,“ připomněl Chmela
s tím, že na nesouhlasné stanovisko bylo málo

času, protože v únoru končila veřejná soutěž
na provozování dálkových linek autobusů.

Svolané jednání starostů okolních obcí včet-
ně všech z původního „velkého Slavičína“
a Vlachovic či Valašských Klobouk zabralo na-
tolik, že krajský náměstek pro dopravu Pavel
Botek přijel přímo do regionu problém řešit.
V době uzávěrky zpravodaje stále není jasné, jak
celá situace skončí. Vedení města však opatrně
doufá, že se boj o „brňáky“ podaří vyhrát. „Kra-
ji jsme ukázali, jak o zachování přímých spojů
a komfortu s tím spojeného stojíme. Víc v sou-
časné době dělat nemůžeme,“ uzavřel “ Tomáš
Chmela.  (šim)

Zlínský kraj chtěl zrušit přímé spoje do Brna, vedení města nesouhlasí
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Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 13. 3.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny 
(oranžové pytle) 26. 3.

Lépe se do něj nastupuje díky vyššímu pod-
vozku, má větší dveře a pohodlné sedačky. To
jsou klady nového vozu Dacia Dokker, který bude 
vozit seniory po městě v rámci oblíbené služby 
Senior taxi. Ta brzy oslaví dvouleté výročí. „Kaž-
dým měsícem roste počet klientů o využívání 
této služby,“ podotkl “ Jan Janeček, jednatel Slu-

Senior taxi oslaví 2. narozeniny novým vozem
žeb města Slavičína, které Senior taxi provozují.

Registrovaných klientů už vozí služba celkem
200. Některý den eviduje SMS i dvacet jízd. „Nej-
častěji vozíme seniory k lékařům a do lékár-
ny, ale převážíme je i na místa jako jsou měst-
ský úřad, pošta, hřbitov nebo vlakové nádraží,“
upřesnil Janeček. 

Zájem o tuto službu projevila i obec Rokytni-
ce, která ji využívá od poloviny minulého roku. 
„Připomínáme, že se stále můžete registrovat 
na telefonním čísle 777 320 956,“ upozornil “
Janeček s tím, že provozní doba Senior taxi jek
od 6 do 14:30 hodin v pracovní dny. Cena jízde-
nek zůstává stejná jako předešlý rok, tedy 20 ko-
run za jízdu po Slavičíně a 30 korun pro Divnice
či Nevšovou.  (šim)

Město Slavičín nabízí do pronájmu neby-
tový prostor o celkové výměře 104,5 m2 v pří-
zemí domu čp. 17, který je součástí pozem-
ku parc. č. st. 8 v katastrálním území Hrá-
dek na Vlárské dráze (bývalá prodejna jízd-
ních kol).
Minimální výše nájemného (v Kč/m2/rok) 2

činí:
 prodejní plochy 525 Kč
 ostatní plochy 430 Kč

V případě více zájemců o pronájem bude 
upřednostněn žadatel s nejvyšší nabídkou
nájemného.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou.

Po domluvě je možné si nebytový prostor 
prohlédnout (tel. 577 341 041, 604 715 537)

Zájemci mohou podávat své žádosti o pro-
nájem nejpozději do 14. března 2019 v sídle 
společnosti  BTH Slavičín, spol. s r. o., Mlado-
tické nábřeží 849, Slavičín.

Vedení radnice si předsevzalo také prohloubit 
spolupráci. Lépe spolupracovat chceme uvnitř 
města se spolky a občany, za hranicemi Slavičí-
na s okolními obcemi a ve vzdálenějším horizon-
tu s našimi slovenskými přáteli.

Již více než půlstoletí trvá družba se sloven-
skou obcí Uhrovec, kterou spoluobčané nejví-
ce pamatují z dob okolo jubilea 750. výročí prv-
ní písemné zmínky o Slavičínu a vybudování no-
vého muzea v roce 2006. Více než jedno deseti-
letí však kontakty s Uhrovcem spíše pohasínaly.

I proto jsme připravili a podali trojici přeshra-
ničních projektů, které se zaměří zejména na ob-
novu Zámeckého parku. Držte nám palce, mů-
žeme získat téměř 2 miliony korun, díky nimž
se může zrekonstruovat most vedoucí z parku 
ke koupališti a také zchátralé části letního kina. 

Partnerem všech projektů je právě Uhrovec, 
jehož starostka Zuzana Máčeková nám vyšla vel-
mi vstříc. Starosta Tomáš Chmela se již v minu-
lém měsíci potkal také se starosty dalších part-
nerských slovenských obcí: Nemšové, Horného 
Srní a Horné Súče. Všude na Slavičany dodnes 
vzpomínají a těší se na novou etapu spolupráce.

Kouzelné slovo spolupráce znamená spojit síly 
a řešit problémy společně. V posledních dnech 
se význam spolupráce mezi obcemi ukazuje také 
při řešení problému dopravní obslužnosti, kde 

Obnovujeme spolupráci s Uhrovcem. Dodnes na Slavičín vzpomínají

Volný nebytový prostor 
v Hrádku na Vlárské dráze

V ordinaci Medica Live dochází od 1. 4. 2019 k personální změně lékaře. Provoz i nadále nebu-
de omezen, více informací bude zveřejněno na webových stránkách www.medicalive.cz po dokon-
čení všech administrativních úkonů. 

Finanční úřad pro Zlínský kraj bude v době 
výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob za zdaňovací období roku 2018 po-
skytovat veřejnosti informace a nezbytnou sou-
činnost potřebnou k řádnému splnění povinnos-
ti podat daňového přiznání. Z tohoto důvodu bu-
dou na územních pracovištích rozšířeny úřední 
hodiny v období od 25. března do 29. břez-
na denně od 8.00 do 17.00 hodin a v pondělí 
1. dubna od 8.00 do 18.00 hodin.

Navíc bude tato služba poskytována i na Měst-
ském úřadě ve Slavičíně (kancelář č. 208 v II. 
patře budovy radnice), a to dne 20. března, tj.
ve středu, v době od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 17.00 hodin. Služba bude zahr-
novat zejména distribuci daňových přiznání, po-
skytnutí základních informací k vyplnění daňo-
vých přiznání a převzetí daňových přiznání a pří-
padnou kontrolu jejich formální správnosti. 

FÚ pro Zlínský kraj Zasedání zastupitelstva
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva 

města Slavičín, které se uskuteční ve středu 
13. března od 16.30 hodin
v sále Sokolovny Slavičín.

Informace k podání
přiznání k dani z příjmů
fyzických osob

podporu nalézáme jak u okolních obcí tak i měst
Valašských Klobouk či Luhačovic. 

Zároveň jsme se již na prosincovém zastupitel-
stvu připojili k největší organizaci obcí v našem
kraji, kterou je Sdružení místních samospráv.

Pod taktovkou slavičínského starosty se
také nově konají ranní porady starostů nej-
bližších obcí s cílem připravit se na všechny
nástrahy, které nám stát či jiné okolnosti denno-
denně přinášejí. Spojit síly se tedy rozhodně vy-
platí!  (tch)
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Vybráno  v obci
nebo její části

Rok 2018 
Kč

Rok 2019
Kč

Slavičín město 131 779,00 133 731,00

Divnice 10 471,00 10 440,00

Hrádek 26 807,00 26 301,00 

Nevšová 17 365,00 18 777,00

Bohuslavice 12 785,00 13 298,00

Lipová 16 820,00 15 174,00

Petrůvka 14 582,00 15 300,00

Rudimov       13 785,00 13 110,00

Štítná n. Vl. -Popov 78 266,00 85 152,00

Rokytnice 24 725,00 24 916,00

Jestřabí   9 853,00 11 268,00

Újezd 32 253,00 34 091,00

Slopné 31 032,00 34 689,00

Vysoké Pole 30 427,00 32 029,00

Drnovice 14 015,00 16 120,00

Loučka 16 172,00 16 813,00

Vlachovice 39 887,00 39 715,00

Vrbětice 12 040,00 13 756,00

Haluzice 1 696,00 2 034,00

Vlachova Lhota 7 990,00 9 100,00

Křekov 5 762,00 4 794,00

Celková částka 548 512,00 570 608,00

Tříkrálová sbírka v okolních obcích
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Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. II/4/2018 ze dne 19. 12. 2018 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2019 v celkové výši 1 206 000 Kč.

PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín Dětské rybářské závody 2019 5.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín TFA Slavičín 10.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín O pohár SDH Slavičín 5.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

VI. ročník ,,Miškářského
poháru“ v požárním sportu
mládeže, mužů a žen
a IV. ročník noční soutěže 
JLNS

20.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů a žen 
v požárním sportu 15.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti
a rozvoje mládeže hasičského 
sportu v obci Nevšová

18.000,-

Kuželkářský klub Slavičín, z.s. Zajištění provozu sportovního 
zařízení  kuželny 50.000,-

Spolek Zvonek Tenis pro všechny 35.000,-

Spolek Zvonek Sportovní a atletický den
pro děti 5.000,-

Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny
s handicapovanou osobou 15.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis žáci -
regionální přebor 38.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s.
Oddíl stolní tenis muži -
krajský přebor + regionální 
přebor 

35.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis veteráni 27.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis - 48. ročník
turnaje ve stolním tenise 12.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis – celoroční 
činnost + turnaje 10.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl fl orbal – podpora
činnosti fl orbalového oddílu 68.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal ženy – 
celoroční činnost + turnaje 15.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal juniorky –
Krajská soutěž juniorek 20.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal žačky - krajský
přebor 18.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl sálová kopaná Jerevan
- turnaje 12.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Cvičení žen a míčové hry 
mužů 8.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl atletiky – celoroční 
činnost + Běh vítězství 25.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl basketbal – celoroční 
činnost 25.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl turistiky – celoroční 
činnost 10.000,-

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl šachy – celoroční 
činnost 25.000,-

Orel jednota Slavičín Badminton 15.000,-

War Sports Team Slavičín z.s. Celoroční činnost 30.000,-

Lyžařský oddíl Slavičín, z.s.
Propagace KUBBu v rámci 
aktivit Lyž. spolku pro rok
2019

5.000,-

Ing. Milan Ptáček Celoroční činnost fotbalových 
internacionálů 10.000,-

Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenise 2.000,-

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj
v nohejbale 4.000,-

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí 
předškolního věku 5.000,-

Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga
Slavičín - jarní část 2019 10.000,-

Tomáš Faldík Po Divnických vrchoch 5.000,-

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj 3.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

10. ročník Slavičínského 
čtyřboje ženských družstev 5.000,-

Celkem na dotační titul poskytnuto: 620.000,-

POSKYTNUTÉ PROGRAMOVÉ DOTACE MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2019

Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Divnice Dětský den  + kácení máje 5.000,-

Junák – český skaut, středisko
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Drakiáda 2.000,-

Junák – český skaut, středisko
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Skautský den 5.000,-

Junák – český skaut, středisko
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Betlémské světlo 1.500,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Slavičín Slavičínský plamínek 10.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Slavičín Maškarní končinový ples 1.000,-

Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 2019 5.000,-

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 8.000,-

Spolek Diaklub Slavičín Slavičínské cérky 8.000,-

Spolek Zvonek Dětský den 2019 - 12. ročník 25.000,-

Spolek Zvonek Divadlo nejen pro děti - sezóna 2019 20.000,-

Přátelé z lásky, z.s. Vzdělávací a poznávací den 4.000,-

Orel jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 2.000,-

Orel jednota Slavičín Pravidelné setkávání seniorů města 
v Orlovně 2.000,-

Charita Slavičín Pokračování v tradici 3.000,-

Charita Slavičín Zahradní slavnost 4.000,-

Charita Slavičín Canisterapie - pes terapeutem 3.000,-

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2019 30.000,-

SemTamFór z.s. SemTamFór - celoroční činnost 10.000,-

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s.

Jednorázové víkendové akce pro
rodiny s dětmi (9 akcí) 10.000,-

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Hrádek na Vlárské Dráze Dětský den 3.000,-

Klub přátel historie Slavičínska Zajištění provozu Klubu přátel historie 
Slavičínska na rok 2019 15.000,-

TJ Sokol Nevšová, z.s. Košt slivovice 1.500,-

Pěvecký sbor CANTARE, z.s. Celoroční činnost 20.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace Cimbálová muzika Slavičan 36.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace Dětský den a pouť ke Dni dětí 5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace

DAREBA – pěvecký sbor žáků 5.-9. 
ročníku 7.000-

Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2019 8.000,-

Základní umělecká škola Slavičín Slavnostní koncert s výstavou ke 40. 
výročí založení ZUŠ Slavičín

ý 5.000,-

Radka Vaňková Divnická heligonka 2019 8.000,-

Stanislava Pučoková Soutěžní utkání družstev „Petanque“ 
pro okolní kluby seniorů 3.000,-

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2019 20.000,-

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu 3.000,-

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1.000,-

Jiří Havlín Hodová zábava 2.000,-

PhDr. František Anders Celoroční činnost Klubu seniorů 
Nevšová 4.000,-

Jaroslav Mana Rozsvícení vánočního stromu 
v Divnicích 3.000,-

René Bil Kluby zdraví Slavičín 2019 5.000,-

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2.000,-

Eva Bartošová Celoroční činnost Dílny inspirace 2.000,-

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu 
v Nevšové 3.000,-

Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2019 25.000,-

Božena Mačková Zpříjemnění setkání seniorů 
ve Slavičíně 4.000,-

Jakub Zvoníček Dětský den 3.000,-

Jakub Zvoníček Drakiáda 2.000,-

Pavla Marková Cyklus čtyř koncertů klasické hudby 10.000,-

Marie Častulová Pečení a zdobení perníků 1.000,-

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360.000,-
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PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2019

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ
Slavičín - Vlára 3.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

Čertoviny pro I. stupeň ZŠ 
Slavičín - Vlára a Dětský domov 
Smolina

5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Svatomartinský průvod 6.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

O pohár primátora Města Nová 
Dubnica 3.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Cheerleaders 5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Mezinárodní sportovní den 2.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Sportovní liga ZŠ 2.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Mikulášská laťka 1.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Valašská sportovní liga 2019 1.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

Podpora environmentální 
výchovy na Ekoškole ZŠ 

p

Slavičín - Vlára
5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Podpora folkloru ve Slavičíně 15.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Country kroužek RIGHT STEPS 5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Pohádková tělocvična 3.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Zlínský vorvaň 4.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Prezentování mažoretek 5.000,-

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Projekt Edison 4.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Podpora zájmových kroužků 
Orientální tance 5.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Dýňohraní a dýňová strašidýlka 2.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Závodí celá rodina 2.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace 16. ročník Pohádkiády 1.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

19. ročník modelářské
soutěže Slavičínský šikula, 15.
ročník Slavičínského zoubku
a 15. ročník Slavičínského
wyhazováku

16.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Mladí šachisté DDM Slavičín 6.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Baví se celá rodina + adventní 
tvoření 1.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Dětský den s domečkem 3.000,-

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku
Programování a robotiky při
DDM Slavičín

10.000,-

Základní škola Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace

Školní akademie ZŠ Malé Pole 
Slavičín 7.000,-

Základní škola Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace Karneval 7.000,-

Základní škola Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace

Putování broučků a berušek 
(lampionový průvod) 2.000,-

Základní škola Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace Halloweenská párty 4.000,-

Základní škola Slavičín – Malé Pole, 
příspěvková organizace

Celoroční činnost COUNTRY 
kroužku 8.000,-

Základní umělecká škola Slavičín ZUŠ v parku 6.000,-

Základní umělecká škola Slavičín
Festivalový promenádní 
koncert ZUŠ Slavičín a ZUŠ Val.

ý pp

Klobouky
6.000,-

Základní umělecká škola Slavičín

Benefi ční koncert pro Sdružení 
rodičů handicapovaných dětí 
a mládeže ze Slavičína a okolí 
„Přátelé z lásky“

4.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Vánoční laťka 1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

22. ročník turnaje SŠ a ZŠ
v košíkové ze Slavičína a okolí 1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Florbalový turnaj v roce 2019 1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Turnaj v nohejbale 1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Astronomická pozorování 
a přednášky pro slavičínskou
veřejnost

1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Výstavy na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín v roce 2019 2.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Pěvecký sbor GJP Slavičín 2.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek
na Gymnáziu Jana Pivečky
Slavičín

1.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín

Spolupráce se zahraničními
školami 3.000,-

Gymnázium Jana Pivečky a Střední 
odborná škola Slavičín Majálesový průvod městem 1.000,-

Základní škola Slavičín, Hrádek 
na Vlárské dráze Pracovní dílny 1.500,-

Základní škola Slavičín, Hrádek 
na Vlárské dráze Družina plná zábavy 1.500,-

Celkem na dotační titul poskytnuto: 176.000,-

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2019

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín

Chovné potoky, odchov pstruha 
potočního 8.000,-

Myslivecký spolek Hrádek Oprava hráze, vykácení a údržba
břehů mokřadu 4.000,-

Myslivecký spolek Hrádek Orba, zasetí a údržba
mysliveckých políček 4.000,-

Myslivecký spolek Nevšová Péče o volně žijící zvěř 15.000,-

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

Nákup včelích matek
od registrovaných chovatelů 8.000,-

Myslivecký spolek Jamné Slavičín 
z.s. Péče a chov volně žijící zvěře 8.000,-

Jakub Zvoníček Čisté Divnice 3.000,-

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50.000,-

V roce 2018 přispěli na provoz nemocnice dárci a sponzoři částkou
1 672 200 Kč. Z této částky přispělo město Slavičín na provoz nemocnice
1 000 000 Kč.

Obce darovaly nemocnici částku 205 000 Kč formou darů a dotací na pro-
voz. Z těchto fi nančních prostředků nemocnice pořizovala zdravotnický ma-
teriál pro pacienty na lůžkovém oddělení následné péče. Byla rovněž zakou-
pena další elektricky ovládaná lůžka na pokoje pacientů včetně antidekubit-
ních matrací.

Sponzorské dary od fi rem tvoří částku ve výši 293 000 Kč, Český svaz
žen Slavičín daroval 6 500 Kč, Myslivecké sdružení Jamné Slavičín darovalo
10 000 Kč. Z darovaných fi nančních prostředků byly rovněž pořízeny počítače,
monitory a tiskárny, které jsou pro provoz nemocnice důležité. Pacienti a jejich
příbuzní přispěli nemocnici částkou 157 700 Kč.

Všem dárcům a sponzorům srdečně děkujeme za jejich fi nanční pomoc.
Příspěvky nám pomáhají udržet provoz nemocnice a nákupem pomůcek zpří-
jemnit našim pacientům jejich pobyt na nemocničním lůžku.

Prim. MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice

Přehled dárců: Částka v Kč

Město Slavičín 1 000 000

Bohuslavice n. Vláří 10 000

Brumov-Bylnice 30 000

Hostětín 3 000

Jestřabí 10 000

Lipová 5 000

Loučka 5 000

Návojná 5 000

Nedašov 5 000

Nedašova Lhota 4 000

Pitín 5 000

Petrůvka 5 000

Poteč 5 000

Rokytnice 10 000

Rudimov 10 000

Slopné 10 000

Štítná nad Vláří 20 000

Tichov 5 000

Valašské Klobouky 20 000

Vlachovice 20 000

Vlachova Lhota 3 000

Vysoké Pole 5 000

Šanov 5 000

Újezd 5 000

Fyzické a právnické
osoby:

Prabos Plus, a.s., 
Slavičín

200 000

Ing. Arch. Kopáčik
Gabriel, Dr.

15 000

Český svaz žen Slavičín 6 500

MS Jamné Slavičín 10 000

All4pet, s.r.o., Němčany 10 000

Kovos,spol. s r.o., 
Slavičín

10 000

RTOX s.r.o. Divnice 3 000

Eurocorp Trade, s.r.o., 
Valašské Klobouky

50 000

ALPE FINIK, s.r.o.,
Brumov

5 000

Poděkování za sponzorské dary
pro Městskou nemocnici
Slavičín v roce 2018
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Další matematický úspěch Jakuba Kratěny
Na naší škole jsme vždy rádi, když objevíme 

u žáka nadání a nadprůměrné schopnosti v ur-
čitém vyučovacím předmětu. Matematický talent 
nám letos vyrůstá ve třídě 5. C a jmenuje se Ja-
kub Kratěna.

V hodinách matematiky a volitelném předmě-
tu zábavná matematika se snažíme jeho počtář-
ské a logické myšlení rozvíjet a podporujeme ho 
i k zapojení do různých matematických soutěží,
kde si může porovnat své znalosti s dalšími vrs-
tevníky.

Po vynikajícím umístění (9. místo ze 44 účast-
níků) v krajském kole Logické olympiády se Ja-
kubovi podařil další matematický počin. V okres-
ním kole matematické olympiády, které se kona-
lo na konci ledna 2019, získal krásné 3. místo 
mezi 30 žáky 5. ročníku ze Zlínska.  

Gratulujeme k úspěchům a děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Hana Majeriková

Lyžařský kurz
V týdnu 3. – 8.  února se 47 žáků sedmého roč-

níku zúčastnilo lyžařského výcviku, který tradič-
ně probíhal v rekreačním středisku Lúka Soláň-
Bzové ve Velkých Karlovicích.

Celý týden nám přálo počasí, sněhové podmín-
ky byly ideální, a tak celý týden mohli žáci absol-
vovat lyžařský výcvik na sjezdovce areálu. V pod-
večerních hodinách byla vedoucími kurzu připra-
vena teoretická průprava týkající se lyžařské vý-
zbroje a výstroje, carvingového oblouku a zákla-
dů první pomoci. Středeční odpoledne pak patři-
lo aktivnímu odpočinku – pěší turistice s výšla-
pem na Soláň. Samozřejmostí byly čtvrteční zá-
vody jednotlivých družstev s vyhlášením výsled-
ků, předáním odměn a očekávaným společen-
ským večerem s diskotékou. V den odjezdu bylo 
na všech absolventech kurzu vidět, že se lyžo-
vání stalo oblíbeným sportem i pro ty, kteří stá-
li na lyžích „poprvé“.

I když v letošním roce došlo k navýšení ceny 
skipasu ze strany provozovatele skiareálu, popla-
tek za týdenní pobyt žáků zůstal pro rodiče žáků 
stejný jako v loňském roce.

Za všechny zúčastněné žáky bych chtěl touto 
cestou co nejsrdečněji poděkovat panu Antonu 

Bonkovi, řediteli fi rmy HOPA, který sponzorsky za-
jistil dopravu lyžařské výzbroje a výstroje včetně
žáků na kurz i zpět. Poděkování patří také všem
vedoucím a zdravotnici Mgr. Ivě Filákové za pro-
fesionální přístup při realizaci letošního lyžařské-
ho výcvikového kurzu, který proběhl opět „na jed-
ničku“.

Mgr. Aleš Ptáček, vedoucí kurzu

Přípravná třída při ZŠ Slavičín-Vlára
Ve školním roce 2019/2020 opět připravuje-

me v případě dostatečného zájmu rodičů otevře-
ní přípravné třídy. Je určena pro děti s odkladem
školní docházky a řeší se, zda mohou nastoupit
i děti narozené v září až prosinci. O zařazení dítě-
te rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a s doporučením školského po-
radenského pracoviště. 

Cílem přípravné třídy je vybavit dítě odpoví-
dajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových
dovedností, samostatnosti, sociálních doved-
ností apod.). Vzdělávací program je upraven tak,
aby umožnil snadnější vstup do 1. třídy, a před-
cházel tak možným školním neúspěchům. Po-
čet dětí ve třídě je 10 až 15. Docházka dítěte
do přípravné třídy je bezplatná. Děti se neznám-
kují a třída nemá pevný rozvrh. Přípravný ročník
se nezapočítává do povinné školní docházky.
Do této třídy mohou být zařazovány i děti, které
absolvují zápis v jiné škole. Rodiče po absolvová-
ní přípravné třídy mohou zapsat své dítě k povin-
né školní docházce na jakoukoliv základní ško-
lu. Děti se zúčastňují společně se žáky 1. stup-
ně kulturních, sportovních akcí, výletů a dalších
školních aktivit. 

Stravování ve školní jídelně a možnost zařa-
zení dětí do školní družiny je samozřejmostí. Žá-
dost o zařazení dítěte do přípravné třídy přijímá-
me do 31. 5. 2019 a zákonní zástupci si ji mohou
vyzvednout v kanceláři školy, vyzvednout během
zápisu do 1. třídy, nebo stáhnout na www.zsslavi-
cin.cz, kde najdete i další informace.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel ZŠ Slavičín-Vlára

Úspěch v konverzační soutěži
V úterý 12. února se žákyně 9. třídy Taťána 

Janáčková zúčastnila okresního kola olympiády 
v anglickém jazyce v kategorii II.A, která se kona-

la na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně. Sou-
těž se skládala z poslechového a gramatické-
ho testu, po němž následovala ústní část, kdy 
soutěžící hovořili na vylosované téma, vyjadřova-
li své názory a odpovídali na doplňující otázky po-
roty. V konkurenci 15 nejlepších žáků okolních 
škol Táňa předvedla skvělé jazykové a komuni-
kační schopnosti a vybojovala nádherné 2. mís-
to. K úspěšnému umístění gratulujeme a přeje-
me mnoho dalších úspěchů nejen v anglickém 
jazyce!

Mgr. Jarmila Maňasová

Den otevřených dveří 
na ZŠ Malé Pole

Vedle prohlídky  nově vybavených učeben,
školní družiny, jídelny a dalších prostor ško-
ly vás srdečně zveme k návštěvě dopoledního
vyučování. V jednotlivých třídách můžete pro-
žít s dětmi vyučovací hodinu, v odpoledních ho-
dinách máte možnost navštívit školní družinu.
Pozvání platí nejen pro rodiče žáků školy, ale
i pro rodiče budoucích prvňáčků a další zájemce.
Těšíme se na Vás!
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Přijímací zkoušky proběhnou v ter-
mínech, které všichni uchazeči maturit-
ních oborů obdrží v pozvánce. Bez přijíma-
cích zkoušek budou přijati pouze uchazeči 
do všech učebních oborů.

Spolupracujeme s UTB Zlín
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je 

partnerskou školou jak Fakulty technologické, 
tak Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín. Vy-
braní studenti semináře z biologie, chemie, fyzi-
ky absolvují v březnu dvoudenní stáže v laborato-
řích technologické fakulty. Studenti se seznámí 
s nejmodernějšími měřicími přístroji. Aktivity Fa-
kulty technologické představil také na naší ško-
le pro žáky maturitních tříd Ing. Martin Bedna-
řík, PhD. Ústav výrobního inženýrství nabídl stu-
dentům třetích a čtvrtých ročníků oboru mecha-
tronik a informační technologie možnost studia 
na jejich fakultě.

Spolupracujeme s mateřskými školkami
Vystoupení členů dramatického kroužku  při-

pravuje Mgr. Černíčková pro děti ZŠ a MŠ v re-
gionu. Studenti si připravili krátké divadelní vy-
stoupení, které navazuje na další aktivity studen-
tů oboru informačních technologií, kteří dětem
v MŠ ukazují hravou formou využití automatiza-
ce a robotizace.

Pro vyučené absolventy představujeme matu-
ritní obor Podnikání v nástavbě, dvouleté den-
ní studium

Obor je určen absolventům středního vzdělá-
vání s výučním listem k dosažení středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou. Vzdělávání navazuje 
na tříleté učební obory různého zaměření, např. 
automechanik, instalatér, elektrikář, obráběč 
kovů, kuchař-číšník, kadeřník-kadeřnice, kos-
metička apod. V nástavbovém studiu se už ne-

vzdělávají ve své profesi. Kromě základních vše-
obecně vzdělávacích předmětů se žáci učí před-
mětům ekonomického a právního zaměření, in-
formační technologie, elektronické komunikaci.
V hlavním  vyučovaném předmětu – ekonomi-
ka – se navazuje na základní teoretické poznat-
ky získané během studia v učebním oboru. Žáci
si doplňují informace z oblastí podnikových čin-
ností, bankovnictví, kalkulací, mzdového a daňo-
vého systému.  Novým předmětem je pro všech-
ny žáky účetnictví. Žáci pracují s účtovou osno-
vou pro podnikatele, učí se účtovat základní 
účetní případy související s běžnou podnikovou
činností. Část výuky je rovněž věnována zvládnu-
tí tzv. daňové evidence. Základní poznatky z ma-
nažerského vedení a řízení získávají v předmětu
management, o marketingových teoriích se učí 
v předmětu marketing. V předmětu právo jsou
probírány základní poznatky ze všech jeho oblas-
tí  –  obchodního, občanského, trestního, rodin-
ného práva. Všechny teoretické vědomosti a po-
znatky pak žáci ověřují v předmětech chod pod-
niku, písemná a elektronická komunikace, infor-
mační a komunikační technologie a ekonomická
cvičení. Praxi v délce 14 dnů absolvují žáci 1. roč-
níku ve fi rmách a institucích dle vlastního výběru.

Soutěže a výstupy testování
Blahopřejeme Janu Červeňanovi k vynikající-

mu úspěchu ve fyzikální olympiádě. Jako student
2. ročníku získal 3. místo v krajském kole elitní 
nejvyšší kategorii A, která věkově odpovídá stu-
dentům maturitních ročníků. Postupuje do kola
celostátního.

Gratulace patří Ondřeji Kailerovi v kvarty
za 3. místo v okresním kole Dějepisné olympiá-
dy a postup do krajského kola.

Dominik Heinz po vítězství v krajském soutěže
v ICT reprezentoval v Praze školu v kole celostát-
ním, kde získal velmi pěkné 11. místo.

Děkujeme Vítězslavu Štefaníkovi a Ondřeji

Hnilovi ze třídy G-2 za vzornou reprezentaci ško-
ly  v okresním kole Olympiády v českém jazyce
II. kategorie, v němž Ondra obsadil pěkné čtvr-
té místo.

Okresní kolo soutěže v anglické konverza-
ci – student Lukáš Dulík ze sekundy se umístil 
na 2. místě.

Svářečské zkoušky instalatérů
V měsíci březnu proběhnou pro žáky učební-

ho oboru instalatér u fi rmy ZEKA plus svářeč-
ské zkoušky. Děkujeme fi rmě ZEKA za sponzor-
ství školy formou sníženého poplatku za zkoušky.

Podali jsme projekt zahraničních stáží v Eras-
mu za 54 000 euro a projekt OP VVV Šablony II 
za 1 780 000 Kč

Škola podala projekt s novým zahranič-
ním partnerem z Rakouska, Fachberufsschu-
le  ve městě Wolfsberg v Korutanech, na mobi-
lity žáků a učitelů. Žáci a učitelé odborných obo-
rů se po dobu 16 dnů budou účastnit v rakous-
kém Wolfsbergu stáží v strojírenských fi rmách. 
Poděkování patří Mgr. Marii Tulpové za přípravu
projektu. Dalším projektem jsou aktivity psycho-
loga, koordinátora spolupráce se zaměstnavate-
li. V tomto projektu budeme nakupovat 30 note-
booků.

Ředitel školy Josef Maryáš nečekaně rezignoval
Vedení města obdrželo v polovi-

ně února nemilou zprávu o rezignaci 
ředitele gymnázia a SOŠ Josefa Ma-
ryáše. „Pana ředitele k tomuto kro-
ku vedly zdravotní a osobní důvody,“
řekl starosta Tomáš Chmela.  Josef 
Maryáš, vzděláním matematik a che-
mik, na slavičínském gymnáziu pů-
sobil více než čtvrtstoletí. „Proto mu 

jménem našeho města děkujeme
za veškerou vykonanou práci i nasa-
zení. Zároveň přejeme panu ředite-
li vše dobré,“ poděkoval řediteli sta-
rosta Chmela. 

Doplnil, že výběrové řízení na no-
vého ředitele je teď záležitostí Zlín-
ského kraje coby zřizovatele školy.

(šim)

Studenti septimy a G3 reprezentovali poslední lednový týden Českou republiku v parlamentu EU ve Štrasburku při setkání zástupců středních škol
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V Z P O M Í N Á M E

V lednu 2019 jsme si připomněli 
80. výročí narození milované maminky,

paní Anežky JANKŮ
ý

. Dne 13. března 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí 
našeho tatínka, pana Jana JANKŮ

ý
.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
a synové s rodinami.

Dne 18. března 2019 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka,

dědečka a pradědečka, pana 
Miroslava MACHÁLKY ze Šanova. S láskou Y

vzpomínají manželka s celou rodinou.

Dne 22. března 2019 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana Josefa VAVRYSE

ze Slavičína. S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Marie, dcera Jiřina s manželem, 

vnuci Jana a Martin s rodinami.

Dne 12. března 2019 uplyne 15 let
od úmrtí pana Františka ŠTEFANÍKA

ze Šanova. Dne 6. února jsme 
si připomněli jeho nedožité

85. narozeniny. S láskou a úctou 
vzpomíná a za tichou vzpomínku 
děkuje syn Drahoslav s rodinou. 

Rodina Ptáčkova děkuje MUDr. Emilu
Záhumenskému, MUDr. Monice

Záhumenské, MUDr. Tereze Gottfriedové,
MUDr. Karlu Malíkovi a Mgr. Marii 

Zemčíkové z lékárny za vstřícný přístup
a pochopení. Díky patří také všem, kteří 

přišli doprovodit naši dceru 
na poslední cestě a zároveň děkujeme 

za květinové dary.

Dne 10. března 2019 si připomeneme 
20. výročí úmrtí pana

Josefa TOMEČKA z Lipové. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Dne 13. března 2019 by se dožil 100 let
pan Ludvík OCELÍK z Divnic. Vzpomínají 

syn Ludvík a dcera Vlasta s rodinami.

Dne 4. března 2019 to bude už 5 let,
co zemřel pan Vojtěch GOLDBACH. 

Stále na něj vzpomínají manželka, synové,
snachy, vnoučata, bratr, švagrové

a ostatní příbuzní.

Dne 26. února 2019 
uplynulo 5 let od úmrtí 
paní Dany SLÁČÍKOVÉ

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
maminka Julie, manžel Miloslav, synové

Miloslav a Dan s rodinami.

Dne 19. března 2019 uplyne
10 let od úmrtí manžela,

tatínka a dědečka,
pana Dušana BERČÍKA ze Šanova.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 26. března 2019 
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
paní Františky BILKOVÉ ze Slavičína.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Společenská kronika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Petr Kaňák a Alexandra Čížová –
syn Bruno

NAROZENÍ – PROSINEC 
Libor a Pavla Kadlčkovi – dcera 
Taťána
Filip a Jana Hasíkovi – dcera Anna

NAROZENÍ – LEDEN
Josef a Pavlína Durďákovi – dcera
Alena
Jiří Červenka a Jitka Florešová – 
syn Tomáš
Bronislav Vaněk a Olga Koutná –
dcera Julie
Roman Kučera a Klára Švajdová –
dcera Valérie
Igor Mrviš a Šárka Kovářová – syn 
Matěj

SŇATEK - LEDEN
David Šikuta a Klára Hudková

ÚMRTÍ 
 1. 12. 2018  Oldřich Trybus, 82 let,
   Bohuslavice
 9. 1. 2019 Jaroslav Urbaník, 53 let, 
   Rokytnice
 12. 1. 2019  Lubomír Rybák, 86 let, 
   Slavičín
 13. 1. 2019  Anežka Kurtinová, 61 let,
   Slavičín
 18. 1. 2019  Ján Miklánek, 87 let, 
   Slavičín
 20. 1. 2019   Jaroslav Hořák, 59 let,
   Slavičín
 22. 1. 2019   Karel Vaněk, 94 let,
   Slavičín
24. 1. 2019  Dušan Struška, 55 let,
   Slavičín
26. 1. 2019   Marie Kuželová, 79 let, 
   Rokytnice
27. 1. 2019   Marie Maléřová, 88 let, 
   Petrůvka
27. 1. 2019   Marie Andersová, 89 let, 
   Nevšová
27. 1. 2019   Ing. Ladislav Šedo, 66 let, 
   Slavičín
27. 1. 2019   Marie Ekartová, 85 let,
   Slavičín
30. 1. 2019   Jitka Ptáčková (Michaela 
   Mayerová), 43 let, Slavičín

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

Dne 7. března 2019 
oslaví náš tatínek 
Josef MANA
ze Slavičína 
krásné 80. naroze-
niny. Všechno nejlepší,
pevné zdraví 
a hodně životního
elánu mu z celého 
srdce přejí manželka, 
syn Pavel, dcera Ilona 
a vnuci Marek a Erik.

Blahopřání

Článek je publikován v rámci projektu
Vytvoření komunitního plánu na území 
ORP Luhačovice r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0
/16_063/0006588. Občanské poradny
poskytují lidem v nepříznivé soc. situaci
poradenství, které se zaměřuje na jejich
práva a povinnosti, na informování o dal-
ších dostupných službách. Je založeno
na principech bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti. V rámci ORP
Luhačovice a okolí působí: 

PORADENSKÉ CENTRUM ZEBRA –
Zaměření: problematické rodinné vzta-
hy a partnerské soužití, výchovné obtí-
že u dětí, rozvodové situace, orientace
v systému soc. pomoci, obtížná fi nanč-
ní či dluhová situace, základní právní po-
radenství. Kontakt: Horní náměstí 111,
763 21 Slavičín, Mgr. Kristýna Dvořáko-
vá, vedoucí služby, tel.: 608 899 408,
e-mail: poradnazebra@gmail.com. 

OBČANSKÁ PORADNA STROP – Za-
měření: rodina a mezilidské vztahy,
bydlení, pracovní právo, dluhová pro-
blematika, soc. zabezpečení, soc. dáv-
ky, majetkoprávní vztahy, právní sys-
tém a právní ochrana apod. Kontakt: ul.
Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, Mgr. Adéla
Suhradová, vedoucí poradny, poradce,
tel: 571 110 896, email: op@strop-zlin.
cz, web: www.strop-zlin.cz.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
UHERSKÝ BROD – Zaměření: snižová-
ní rizik soc. vyloučení, pomoc a podpo-
ra lidem s dluhy a ve fi nanční tísni, po-
moc s fi nanční gramotností. Kontakt:
Oblastní charita Uherský Brod, Přemys-

la Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod,
JUDr. Lenka Končitíková, vedoucí zařízení,
tel: 735 713 786, e-mail: lenka.konciti-
kova@uhbrod.charita.cz. 

OBČANSKÁ PORADNA UHERSKÉ HRA-
DIŠTĚ – Zaměření: soc. dávky, soc. služ-
by, pracovněprávní, majetkové, rodinné
a mezilidské vztahy, bydlení, dluhová pro-
blematika, zdravotnictví, školství, ekolo-
gie, ochrana spotřebitele, základní práv-
ní systém apod. Kontakt: Oblastní charita
Uherské Hradiště, Velehradská třída 181,
686 01 Uherské Hra diště, Jan Franc, DiS.,
vedoucí zařízení, tel: 572 540 723, mob:
606 453 502, e-mail: obcanska.porad-
na@uhradiste.charita.cz, web: www.uhra-
diste.charita.cz/nase-sluzby/obcanska-
poradna-uherske-hradiste.

MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍ –
Základní a odborné soc. poradenství: oso-
by se zdrav. postižením, ohrožené soc. vy-
loučením, rizik. způsobem života, bez pří-
střeší, nezaměstnané, neschopné splácet
závazky a pohledávky, oběti agrese, trest-
né činnosti a domácího násilí, rodiny s dět-
mi, senioři, soc. dávky. Kontakt: MěÚ Lu-
hačovice, Masarykova 137, Luhačovice,
Bc. Mgr. Miluše Netíková, vedoucí odboru
sociálního, tel: 577 197 469, e-mail: ne-
tikova@mesto.luhacovice.cz a MěÚ
Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, Jarmi-
la Lišková, vedoucí odboru soc. věcí, tel.:
577 004 840, email: socialni3@mes-
to-slavicin.cz.

Pavlína Stolaříková, komunitní plánování 
sociálních služeb

Občanské poradny v okolí ORP Luhačovice
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V pátek dne 8. února se konala v 14/15 Ba-
ťově institutu ve Zlíně 3. konference pedagogů 
volného času v ČR a ve Zlínském kraji. Záštitu 
nad akcí převzalo MŠMT a ministr Ing. Robert
Plaga. Pedagogy volného času přišel pozdravit 
a povzbudit v jejich práci také radní pro školství 
Mgr. Petr Gazdík a z ČŠI PhDr. Ondřej Andrys. Po-
zvání přijala také řada starostů a místostaros-
tů, zástupci Ministerstva školství a další zájem-
ci z řad odborné veřejnosti.

Konference, jejímž ústředním tématem byly 
mezilidské vztahy, upozornila na význam profe-
se pedagoga volného času a na důležitost pre-

Třetí krajská konference pedagogů volného času

vence před šikanou, drogami a dalšími nežádou-
cími jevy. Představitelé nejvyššího vedení Zlín-
ského kraje se shodli na tom, že ti, kdo s dětmi
pracují ve střediscích volného času, často suplu-
jí práci rodiny, když usilují o to, aby děti trávily
svůj mimoškolní časí zajímavým a tvůrčím způ-
sobem. Domy dětí a mládeže a SVČ představu-
jí důležitou součást systému výchovy a vzdělá-
vání ve volném čase v naší zemi. A nebudeme
přehánět, když zároveň řekneme, že součást ne-
nahraditelnou a exkluzivní. Stát si u nich objed-
nal, že budou kvalifi kovaně a na vysoké odbor-
né i lidské úrovni realizovat zájmové vzdělávání.

Oproti jiným, podobně působícím subjektům, tak
ve SVČ pracují lidé, jejichž vzdělání odpovídá po-
žadavkům legislativy.

Na rozdíl od školních družin a školních klubů,
které jsou rovněž školskými zařízeními pro zájmo-
vé vzdělávání, jsou jedinečná svou odděleností 
od školy, neformálními vztahy, metodami i for-
mami výchovně-vzdělávací práce a také, což je
snad nejdůležitější, osobností pedagoga volné-
ho času.

Dítě ke svému rozvoji potřebuje dospělé. Do-
spělé, kteří mu budou naslouchat, kteří ho po-
vzbudí, když se mu nebude dařit, budou je re-
spektovat takové jaké je, podpoří je, aby se sta-
lo tím, kým může být, a kteří mu budou vzorem.
Dítě potřebuje rodiče, potřebuje učitele a potře-
buje také pedagogy volného času, každý z nich je
totiž v něčem nepostradatelný.

Pedagog volného času pracuje s dítětem, kte-
ré přichází dobrovolně, s dítětem, které si svůj
kroužek samo vybralo a samo do něj chce cho-
dit. Ale motivace je velmi křehká věc. Motivovat
můžeme jen tehdy, jsme-li motivovaní sami. Ne-
řekl to Lenin, jak se traduje, ale svatý Augustin:
„Kdo chce zapalovat, musí sám hořet“.

A to je to, o co ve všem, co bylo řečeno výše,
snad nejvíce jde. Většina pedagogů volného
času v naší zemi dělá svou práci se zaujetím, 
nadšením, zápalem, často na úkor vlastního vol-
ného času, spánku a jiných příjemných věcí. Dě-
lají svou práci nejen nadšeně, ale také kvalitně
a profesionálně. Dělají ji proto, že jsou opravdoví,
že to myslí vážně s tím, pro co se v životě rozhod-
li – s výchovou dětí a mládeže.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Děti mají za sebou pololetní prázdniny 1. úno-
ra, které si s námi užily při zhlédnutí krásné
a dojemné pohádky Coco v kině ve Valašských
Kloboukách. Po návratu do domečku jsme se za-
bývali výrobou talismanů ze sádry a hezké ža-
bičky.

Nejinak tomu bylo i v jarní prázdniny 25. úno-
ra – 1. března, kdy byl připraven taktéž pes-
trý program a děti si mohly vybrat, co je láka-
lo, tak například, v pondělí – kino, Ledové krá-
lovství, v úterý – Piloxing s Martinou a sportov-
ní den v hale, středa – lezecká stěna v DDM Byl-

nice, ve čtvrtek – výlet do oblíbené Galaxie Zlín
a pátek jsme zakončili tvořivou dílničkou. Samo-
zřejmě nemohly chybět tak očekávané odměny
za celotýdenní snahu a super zábavu.

Ve dnech 9. – 10. března se v DDM uskuteč-
ní Předporodní kurzy, na které zveme všech-
ny nastávající maminky, kurzem vás bude pro-
vázet certifi kovaná lektorka Mgr. Martina Ho-
ferková. Dne 24. března proběhne v našem
DDM Šachový turnaj. Ve dnech 30. – 31. břez-
na zveme veřejnost na modelářský svátek Sla-
vičínský šikula, přijďte podpořit naše mo-

Co se dělo a co se bude dít v domečku pro děti?
deláře v tak krásné práci. Akce je fi nančně
podpořena městem Slavičín. Poslední dny toho-
to měsíce budou i ve znamení vyvrcholení pří-
prav na Výstavu DDM, jejíž vernisáž se usku-
teční 4. dubna v 16.00 hodin v galerii Městské
knihovny Slavičín. Na výstavě budou prezento-
vány výrobky dětí z kroužků Domu dětí a mláde-
že.

Tento měsíc je i dobou, kdy fi nišují přípravy
na letní činnost. Jaká bude konkrétní nabídka,
se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.

Ivana Fojtíková, DDM

Letošní rok se uskuteční již 19. ročník mode-
lářské soutěžní výstavy Slavičínský šikula kona-
né 30. a 31. března v sále Sokolovny ve Slavi-
číně. I letos nad celou akcí převzal záštitu Svaz 
letců ČR.

K vidění budou papírové i plastikové mode-
ly vojenské i civilní techniky, letadel a staveb
všech měřítek. Bohatá bude i nabídka dopro-
vodných programů. V neděli, od 11. hodiny do-
polední, pak celá soutěž vyvrcholí vyhlášením

oceněných modelářů.
Srdečně zveme nejen všechny ro-

diče a přátelé modelářů, ale i širo-
kou veřejnost ke zhlédnutí ukázky 
lidské práce a trpělivosti. Akce je fi -
nančně podpořena městem Slavi-
čín.

Za realizační tým
Ing. Martin Procházka 

a Tomáš Hájek

Pozvání na Slavičínského šikulu
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Když se v roce 2003 konal první ročník Valaš-
ského křoví, ani ve snu by Jana Julínka, zaklada-
tele přehlídky, nenapadlo, jak se festival rozros-
te. „Chtěli jsme jen udělat setkání divadel z nej-
bližšího okolí. Tehdy kromě SemTamFóru hrálo 
Divadlo Pařez a soubory z Lidečka, Vysokého 
Pole a Dolní Lhoty,“ vzpomíná.

A jak je to teď?
Jsme největší oblastní přehlídka tohoto typu 

v republice se dvěma stovkami účinkujících, 
na kterou jezdí soubory z celé země napříč kra-
ji. Že to takhle dopadne, to by mě v životě ne-
napadlo. 

S čím jste se zpočátku potýkali?
Čelili jsme třeba i kritice ostatních pořadate-

lů, ať se držíme „krajovosti“ a ve Slavičíně ať vy-
stupují jen soubory ze Zlínského kraje. Tento tlak 
jsme však ustáli, a proto je ve Slavičíně taková
přehlídka, jaká je.

Co je letos nového?
Máme hodně nováčků, ale jinak žádné pře-

vratné novinky nechystáme. Spíš se snažíme
držet tradici pohodového a přátelského festiva-
lu jak pro soubory, tak i pro pozorovatele, kte-
ří se sjíždí do Slavičí-
na z celé republiky, tak 
i pro diváky. Nehraje-
me si na ofi ciální fes-
tival, ale na kamarád-
skou až rodinnou at-
mosféru. A každý rok 
vznikne něco nového 
spíše spontánně. Ať to 
jsou pseudofotbalová 
utkání v prostoru vedle 
Sokolovny nebo soutěž 
angažovaného projevu 
v Pekle.

Je nějaké předsta-
vení, které byste do-
poručil, nebo Vás po-
těšilo, že jste soubor 
sehnal?

Při letošním přetlaku 
přihlášek jsem byl rád, 
že se nám podařilo do-
stat do programu skoro 
všechny, kteří projevili 
touhu do Slavičína při-
jet. Na poslední chvíli 
ještě doplňujeme i dal-
ší představení a dopro-
vodný program. Novin-
ky doporučuji sledovat 
na facebookové strán-
ce Valašského Křoví. 
Každý rok mě mrzí, že 
ne všichni pravidelní 
účastníci přivezou své 
inscenace (například 
prostějovský POINT, 
který se účastní od za-
čátků Křoví) a na dru-
hou stranu jsem rád, že 

jiní tradiční účastníci přijedou. Letos je to napří-
klad Slovanský tyátr Olomouc nebo Mrsťa Prs-
ťa Kouřim. Doporučit můžu každé představení,
protože amatérské divadlo má tu krásnou vlast-
nost, že všichni ti lidi to dělají z nadšení a z rado-
sti předávat radost druhým.

Co je nejtěžší na pořádání takové akce?
Nejtěžší už je udržet si kredit přehlídky. Aby

všichni návštěvníci dostali to, co očekávají a zá-
roveň, aby Křoví ne-
zakrnělo a zůstávalo
pořád živé. Na jednu
stranu musí splňovat
parametry postupo-
vé přehlídky, na dru-
hé straně aby insce-
nace byly divácky zají-
mavé - tomu se uzpů-
sobuje i program Křoví a také tomu, aby vše bylo
neformální.

Neformálností je Valašské křoví vyhlá-
šené, že?

Kouzlo Křoví spočívá v tom, že se v hledišti po-
tkávají nejrůznější skupiny diváků. Ti, kteří tráví 
v Sokolovně čtyři dny nonstop a na představení 

chodí v neformálním oblečení a v nazouvácích,
i návštěvníci v saku a kravatě, kteří si vybrali to
svoje jedno představení, které chtějí vidět.

Kolik se na pořádání vlastně podílí lidí?
Přiznám se, že to jsem nikdy nepočítal, ale

bude to určitě přes dvacet lidí. Na přípravě fes-
tivalu se podílí čtyři lidé. Příprava programu, po-
roty a podobných věcí je na mě, Lea Koncero-
vá se stará o grafi ku, Jana Křeková připravuje

veškeré zázemí soubo-
rům a Amálka Mojžíško-
vá připravuje seznamy
pořadatelů a rozděluje
„služby“. 

Kde sháníte dobro-
volníky na akci kona-
nou v takovém rozsahu?

Když přijde na samotné pořadatelství, zapoju-
jí se jak současní, tak i bývalí členové SemTam-
Fóru a spousta kamarádů. Mám obrovskou ra-
dost, když vidím lidi po roce, přivítáme se a kaž-
dý už ví, kde má být a co tam má dělat. Za těch
sedmnáct let už se to usadilo.

 (šim)

Křoví si stále drží pohodovou atmosféru, říká Jan Julínek

Vstupné na představení:
školní představení – 40 korun

odpolední představení – 70 korun
večerní představení – 100 korun

nedělní pohádka – 50 korun
permanentka – 400 korun
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Zimy na Slavičínsku bývaly kruté a někdy i smrtící
Představte si, že by letos 3. března bylo -21 

stupňů Celsia. Mrazivá představa, že? Přitom 
přesně tuto hodnotu bylo možné naměřit při nej-
horší zimě ve Slavičíně, která se datuje přesně 
90 let zpátky, tedy do roku 1929. Lidé tehdy zaží-
vali v celé zemi kruté mrazy. Například v Litvíno-
vicích u Českých Budějovic toho roku teploty zů-
staly na dodnes nepřekonané hodnotě -42,2° C. 
Ale vraťme se zpět do Slavičína, kde se objevilo 
mnoho ledových dní a teplota ani přes den nedo-
sáhla plusových hodnot. 

Farní kronika přesně popisuje mínusové tep-
loty během měsíců únor, březen a duben. Uvá-
díme za každý měsíc jen ty nejzajímavější úda-
je. Například 3. února bylo -28° C, 3. března byla 
už zmiňovaná teplota -21° C a 7. dubna lidé na-
měřili ještě -7° C. Napadla spousta sněhu, tak-
že vlaky a pošta pravidelně nefungovaly. Školní 
kronika ve Slavičíně uvádí kruté teploty  -30° až
-36° C. Jen školáci byli zřejmě rádi, protože pro 
nedostatek topiva bylo přerušeno školní vyučová-
ní od 18. do 28. února 1929. Z vyprávění našich 
rodičů a prarodičů můžeme uvést důsledky těch-

to dlouhodobých mrazů. Lidé nacházeli v blízkos-
ti domovů i v lese zmrzlou lesní zvěř i ptáky. V za-
hradách popraskaly ovocné stromy a stejně tak 
tomu bylo i v lese. Noviny byly plné zpráv o zmrz-
lých lidech.

Následující zimy byly spíše mírné, ale i přesto si 
vybraly svou daň. V zimě 1931/32 umrzli dva ob-
čané Slavičína. Jeden se zatoulal do lesa a tam 
umrzl. Druhý zemřel při cestě z Pitína na hrádec-
kých loukách. Tuhé mrazy se pak do města vráti-
ly v prosinci 1933, kdy teploty spadly až k -26° C. 
Chudým žákům byly zaopatřeny teplé šaty a boty. 
Ve farní kronice se uvádí i hrozná zima v roce 
1938/39. Ve farní zahradě zmrzly takřka všech-
ny nově zasazené stromy. Největší mrazy trvaly 
16 dnů a dosahovaly  -37° C až -39° C. Určitě je 
dobré vzpomenout i mrazivé zimy po sobě jdou-
cí v letech 1985 až 1987. Jistě nám všem zůstá-
vá v paměti zima v roce 2006. Napadala spous-
ta sněhu a také silně mrzlo. Musel se odklízet 
sníh ze střech včetně rampouchů, které ohrožo-
valy kolemjdoucí.

Někdy ale zima dokázala překvapit místní oby-

Zimní údržba za dávných časů? Vem lopatu do ruky a pomoz!
První zprávy o zajištění zimní údržby pocháze-

jí z poloviny 19. století. Až do poloviny 20. století 
jsme ve Slavičíně viděli na silnicích při odklízení 
sněhu dřevěné šípové pluhy tažené koňmi nebo
kolovými, mimořádně pásovými traktory.

Silničáři také na zledovatělé plochy sypa-
li škváru přímo z korby nákladních aut. Chod-
níky většinou udržovali lidé bydlící v jejich blíz-
kosti. V době, kdy odpadové hospodářství v ob-
cích v podstatě nefungovalo, obyvatelé posypá-
vali chodníky i cesty často ještě žhavým pope-
lem vyhrabaným ráno z popelníku kamen. Sou-
sedé se kolikrát předháněli, kdo dřív a lépe bude
mít uklizeno před svým plotem.

Zimní údržba ve městě se zprofesionalizovala
v 70. letech, kdy vznikly technické služby. V sou-
časnosti se společnost jmenuje Služby města
Slavičína, s. r. o., a má 22 zaměstnanců. Tato
společnost byla založena jediným zakladatelem
Městem Slavičín, a to přesně před 20 lety,
tedy v roce 1999. Základním předmětem čin-
nosti obchodní společnosti je účelně a hospo-
dárně řešit potřeby města v oblasti veřejně pro-
spěšných služeb, s cílem postupného zlepšová-
ní životních podmínek občanů města.  (šim)

vatele buď brzkým příchodem, jako tomu bylo
před sto lety v říjnu, kdy začalo sněžit tak silně,
že ovocné stromy, na nichž bylo doposud listí, se
pod tíhou sněhu lámaly. Škody byly i v lesích. Tak
brzkou zimu do té doby nikdo nepamatoval, jak
uvádí školní kronika v Divnicích o počasí v roce
1919. Několik písemných zdrojů zmiňuje i pozd-
ní jarní mrazy a sněhové nadílky. 

V roce 1954 dokonce sněžilo i na rozkvetlé
stromy, a to v noci z 9. na 10. května. Podle pod-
kladů Viktora Švihálka napadlo tolik sněhu, že se
lámaly větve stromů a trhalo se vedení elektric-
kých rozvodů. Ale ovoce, brambor i trnek (naštěs-
tí) bylo dost. A když jsme u těch extrémů, může-
me zde zmínit obrovskou teplotní změnu na Sil-
vestra v roce 1978. Slavičané vyšli do ulic sla-
vit nový rok jen lehce oblečení, protože večer
31. prosince bylo +12° C. Když se vraceli nad rá-
nem domů, museli se třást zimou, protože teplo-
ta spadla až na -15° C a cesta od kostela dolů se
stala lesklou ledovou drahou.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

Jak jsme hledali a nenašli…
Najít historickou zasněženou fotku Slavičí-

na navíc s nějakým motivem zimní údržby se 
postupem času ukázalo jako nemožný úkol 
– nic jsme nenašli ani v archivu Městského 
muzea, ve facebookové skupině Slawex (kde 
se občas historické fotky od našich občanů 
objeví), a dokonce ani ve Státním okresním 
archivu Klečůvka. Proto bychom chtěli vyzvat 
Vás, čtenáře, abyste prošli své domácí archi-
vy, a pokud najdete nějakou fotku vztahující 
se k tomuto tématu, přijďte ji prosím ukázat 
do infocentra nebo ji zašlete na mail kultu-
ra@mesto-slavicin.cz. Děkujeme.

Na náměstí Mezi Šenky stávala benzinová pumpa. Možná právě kvůli častějšímu výskytu aut v těchto místech
dobová fotografi e zachytila cestu posypanou škvárou v zimních měsících.
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„V kolik dojedete do Slavičína?“ ptám se Ru-
dolfa po telefonu týden před akcí. On mi svým 
introvertním klidem odpovídá a ujišťuje mě, že 
na každou akci dorazí minimálně hodinu a půl 
před začátkem. A že by se před samotným vypuk-
nutím rád najedl a vyvenčil své psy.

Je to tu! Je 9. února 2019, už od cca 14:45 se 
začíná postupně zaplňovat do posledního kout-
ku sálu vyprodaná slavičínská Sokolovna. Začá-
tek je v 16:00, klepu si na hodinky, je 15:50, Ru-
dolf nikde! 

Pak se najednou zjeví, omlouvá se, že „D1 
opět nezklamala“ a byl doslova zasekaný v ko-
loně. „Aha, no jasné, naše ředitelství silnic a dál 
NIC.“ Zhltl jídlo rychleji než hroznýš, psi se venči-
li za chůze – já si vydechla!

Rudolf Desenský – psí psycholog ve Slavičíně

Jdeme na to! Není to naše první akce – přesto
mě nervozita slušně pohlcovala. Ono totiž z pů-
vodní myšlenky: „tak pojďme zase něco vymys-
let, jsme pejskaři, tak samozřejmě něco pejs-
kařského. Pozvěme Desenského – on pěkně vy-
světluje – lidi to od něj snáz přijmou a pochopí,
tak snad někdo přijde.“ Tohle se celé „šoko-sko-
kem“ přehouplo v to, že jsme měli 400 proda-
ných lístků pro lidi z celé Moravy (Ostravsko, Frý-
dek, Břeclav, Hodonín, Brno, Praha, Zlín a sa-
mozřejmě rádius okolo 50 km kolem Slavičína),
i Slovenska! A dalších 150 lidí se hlásilo. Kolo-
toč příprav, jak jsme na něj zvyklí, se spustil – za-
jistit – židle, sál, fotografa, zvukaře, pomocníky,
do bufetu, před bufet, za bufet, ...

Konečně sedíme s Rudolfem na židlích a před

pusou mikrofony. Jel za námi cca 500 km z již-
ních Čech a dovezl si s sebou také tři psí par-
ťačky alias chůvičky, jak jim je zvyklý říkat. Dvě
bílé švýcarské ovčačky a čerstvě „ulovenou“ kří-
ženku německé dogy a leonbergera na převýcho-
vu a hlavně dožití u něj. Na sérii mých vznese-
ných dotazů odpovídá sebejistým klidem. Získá-
váme moře praktických informací, naservírova-
ných jeho laskavým ostrovtipem o tom, jak má
majitel vychovávat svého psa, ne naopak. Může-
te ho vidět v televizním pořadu Kočka není pes.
Na toto téma jsme taky zabrousili. Vyprávěl nám
o tom, jak celé natáčení probíhá, za kým jeli nej-
dál, jaké případy řešili a např. než pana Desen-
ského vybrali, trvalo to dva roky.

Dali jsme si lehkou 20minutovou přestávku.
A po první polovině programu, který probíhal
formou rozhovoru, asi hodinu a půl jsme přešli
na druhou půlku. Tady měli prostor diváci. Ptali
se na všelijaké možné i nemožné dotazy ohledně
výchovy i výcviku psa, na které Rudolf s lehkostí,
jistotou a vtipem briskně odpovídal.

Je půl osmé večer, a tak to rozpouštíme. Ješ-
tě nějakou chvíli probíhá společné focení a pod-
pisy knih. S velkým díky pak společně odcházíme 
na chlebíček. Rudolf si od nás, doufám, odváží 
příjemné vzpomínky, valašskú slivovicu – ta mosí 
byt! – a štědře vybraný fi nanční obnos na jeho
azyl velkých a obřích plemen. Příjemně unavení 
uleháme do postelí s dobrým pocitem.

A teď děkovačky! Je to klišé? Je! A musí to být?
MUSÍ!!! Akce takového formátu, to prostě jedna 
osoba nemá šanci zvládnout. Děkujeme rodičům
(že jedni pomáhali a druzí nám hlídali děti), ka-
marádům (Nikča, Krisťa, Tonda, Jana, Kamča), 
zvukařovi (Peťa Svoboda), fotografovi (Aleš Po-
láček), infocentru Slavičín (Jituška a Maruška)
a hlavně Rudolfovi, že vážil „dlúhú cestu na Va-
lachy.“ Veronika a Marek Zemanovi, Mavez

vé práce dobrovolníků, kteří si připravují program
pro druhé, ale nedělo by se tak ani bez podpory
lidí takříkajíc „zvenku“. Děkujeme za přízeň, zů-
staňte s námi. Pokud máte doma kluka, holku,
kteří se nebojí výzev a dobrodružství, neváhejte

nás kontaktovat. Bližší info o nás najdete na we-
bové adrese www.junakslavicin.cz. Ham

Výprava na Zikmundov
V pátek 8. února se u radnice sešla skupinka

skautů z oddílu Orlů s velkými batohy a spoustou
hudebních nástrojů. Jednalo se o začátek naší 
výpravy na chatu nedaleko Lukova. I přes obtí-
že s rozměrnými zavazadly a telefonem zapo-
menutým v autobusu se nám podařilo dostat se 
do cíle, kde nás čekali vedoucí. Přes víkend jsme 
se něco dozvěděli o naší celoroční hře, zahráli si 
několik her uvnitř i venku, procvičili zdravovědu
a zkoušeli odlévat stopy zvířat.

Samozřejmě jsme si museli i ručně zatápět
v kamnech či vařit obědy a večeře – pojmy vskut-
ku nezapomenutelnými se staly Bitva o granko
a Lukovský čaj (5 l čaje, 1 kg cukru, 200 ml citro-
nové šťávy a 150 ml sirupu). Jako zpestření jsme
ochutnávali i švédskou pochoutku Surströming,
zkvašené a nasolené ryby. Nemohli jsme nevy-
užít náš hudební arzenál, takže večer se hrálo
na kytary, nebo, v případě absence hudebního
talentu, karetní hry (BANG!).

Byl to úžasně strávený víkend a už se těšíme
na další výpravu!

Plavčík Ondra

Ze skautského kotlíku

Skauti ve Slavičíně rostou!
Vážení členové střediska, rodiče, příznivci 

skautingu ve Slavičíně. Je mi milou povinnos-
tí Vám oznámit nadějné výsledky – naše člen-
ská základna roste. Nedělo by se tak bez oběta-
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Slavičínští fotbalisté nabírají kondici při zimní přípravě

Sportovní halu zaplní v březnu zhruba tisícovka tanečníků

Tři přátelské zápasy v zimní pauze už za se-
bou měli fotbalisté „áčka“ FC TVD Slavičín
v době uzávěrky Slavičínského zpravodaje.
Na kontě měli jak výhru, tak remízu i prohru. 
„Výsledky v přípravě zatím moc neřeším. Sna-
žím se soustředit na svou hru a výkon. Chci se 
prosadit, i když je konkurence strašně velká, 

Dřevěný valašský klobouk je putovní cena 
pro vítěze taneční soutěže, která se uskuteč-
ní 17. března 2019 ve Sportovní hale ve Slavi-
číně. Soutěž se jmenuje „O valašský klobouk“
a pořádá ji kloboucká taneční skupina Eles.
Právě v Kloboukách se uskutečnily předchozí 
čtyři ročníky. Do Slavičína se soutěž přesunu-
je zejména kvůli větší kapacitě zdejší sportovní 
haly, lepšímu zázemí a také neméně důležitých
nižších investičních částek na nájem haly a dal-
ší organizační záležitosti.

Původně malá soutěž neprofesionálních ta-
nečních souborů se neplánovaně rozrostla,
takže loni se jí účastnilo zhruba tisíc soutěží-

ale věřím, že můj čas přijde,“ řekl osmnáctile-“
tý záložník Martin Salajka. 

Trenér Petr Slončík dal v přípravných zá-
pasech každému hráči aspoň jeden poločas
na to, aby ukázal, co v něm dřímá. „Líbí se mi 
výkony mladších hráčů, kteří v přípravných
zápasech získávají zkušenosti a zlepšují se,

cích, kteří prezentují své taneční umění v růz-
ných stylech. Věkové a taneční skupiny jsou
rozvrženy do celého dne. I ve Slavičíně půjde
o celodenní akci. Začíná se v 9:30, konec sou-
těže bude závislý na počtu přihlášených sku-
pin. Diváci během celého dne jsou vítáni.

Tancovat budou především dětské, ale také
dospělácké i seniorské skupiny. Jak se vše
do haly a jejího okolí vejde? Množství taneční-
ků bude rozpuštěno do celého dne a všichni ne-
budou v jeden okamžik v hale. 

Po odtančení každé skupiny a vyhlášení vý-
sledků odjedou soutěžící domů. Převlékat se
budou v Orlovně, částečně v šatnách sportovní 

čímž vytváří konkurenci pro nás, starší hráče,“
popsal dlouholetý hráč Slavičína Tomáš Ko-
cián.

Fotbalisté však netráví zimní pauzu jenom
s míčem. Podstupují i neoblíbené kondiční cvi-
čení. „Máme individuální tréninky, kde každý 
chodí běhat a cvičit dle plánu. Dokonce na to
máme aplikaci v mobilu, která jasně ukáže, kdo
zadání splnil a kdo ne,“ nastínil “ Salajka. 

„Osobně zimní přípravy nemám v oblibě a při 
nabírání kondice celkem trpím,“ doplnil“ obrán-
ce Kocián s tím, že kondiční přípravu bere jako
nutné zlo. „Už se těším, až se začneme zamě-
řovat více na herní věci a tréninky budou smě-
řovat k mistrovským utkáním,“ podotkl “ Kocián. 

První mistrovské utkání začíná 17. března,
kdy se fotbalisté potkají s týmem Přerova. „Tý-
den před tím najedeme na sezónní zápasový 
režim,“ informoval“ trenér týmu Slončík, spoko-
jený s průběhem zimní přípravy.  (šim)

Výsledky ve zkratce
FC TVD Slavičín – FC Slovácko ,,U-19“ 2:1 (1:0)
Branky: P. Švach, Šťastný 
Zlín ,,U-21“ – FC TVD Slavičín 1:1 (0:1)
Branky: Šťastný
FC TVD Slavičín – MŠK Púchov 2:3 (1:1) 
Branky: Fojtík, Kořenek 

haly. Na centrální palubovce haly bude položen
speciální taneční povrch, kde se bude naostro
soutěžit a tancovat.

Pořadatelé soutěže se budou rekrutovat
z řad rodičů dětí, které navštěvují taneční sku-
pinu Eles. O dohled nad dopravou v centru měs-
ta hodlají požádat Městskou policii Slavičín.

Pořadatelé akce prosí občany Slavičína
o shovívavost a aby v neděli 17. března pokud
možno neparkovali v bezprostředním cent-
ru města. „Jde hlavně o okolí radnice, haly,
parku, kruhového objezdu, Sokolovny a Orlov-
ny,“ doplnila “ místostarostka Monika Hubíko-
vá.  (šim)

 Utkání AFLS
3. 3. – 13. kolo
Holoty : Green Team 14:00
Rádbeers : KGB 15:00
Pivní armáda : Zpiťáři 16:00
10. 3. – 14. kolo
Zpiťáři : Luhačovská 14:00
KGB : Pivní armáda 15:00
Green Team : Rádbeers 16:00

FC TVD Zlín
A-tým
 2. 3. ČSK Uherský Brod UT Lapač 14:00
9. 3. FK Luhačovice UT Hrádek 10:00
17. 3. mistrovské utkání s týmem Přerova, 
čas a místo zatím není stanoveno

 Kuželkářský klub Slavičín
Domácí zápasy v březnu 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Gumárny Zubří,
sobota 2. 3. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí B, 
sobota 9. 3. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž,
sobota 16. 3. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vsetín B,
sobota 23. 3. 2019,  16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KK CAMO Slavičín B, 
sobota 30. 3. 2019, 16.00 hod.

 Akce oddílu turistiky
24. 3. Slavičín – Nevšová – Luhačovice
31. 3. Slavičín – Nevšová - Slavičín

 FIT&CORE
Aktuální rozpis tréninků na fb stránce FIT&CORE

 Cvičení pro všechny
ZŠ Vlára (Maděryčová)
 Út 17.30 – 18.30 Bodystyling – cvičení vlast-
ním tělem
 St 18.00 – 19.00 Power jóga
 St 19.15 – 20.15 cvičení muži, posilování,
strečink

Sportovní hala
 Po 18.30 – 20.00 ASPV ženy (Maděryčová)
 Út 20.00 – 21.30 ASPV muži (Čech)
 Čt  19.00 – 20.00 ASPV ženy (Balšánová)

Orlovna
 Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilová-
ní, uvolňování 
 Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku
2 – 6 let (Hubíková)

Kalendář
sportovních akcí
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Dům dětí a mládeže přidává dva nové druhy cvičení
Poptávka po větší dynamice a módní vlna fi t-

ness. To jsou důvody, proč si nově v Domě dětí 
a mládeže můžete vybrat kromě jógy i z funkč-
ního tréninku Pavly Jonáškové nebo z cvičení 
Bodytec z Uherského Brodu. Bodytec je
kombinací tradičního tréninku s osobním 
trenérem a nejmodernější technologií 21. sto-
letí, elektrickou stimulací svalů. Tato techno-
logie má nespočet pozitivních účinků. „Právě 
díky kombinaci klasického tréninku a elektric-
kých impulzů je možno ideálně posílit různé 
svalové skupiny, což přináší viditelný 
efekt za daleko kratší dobu,“ uvedlo studio “

Befree z Uherského Brodu, které do Slavičína
s přístrojem bude dojíždět každý týden. Cviče-
ní na tomto stroji bude v DDM každou středu
od 8 do 20 hodin. Zájemci můžou volat na te-
lefon 608 885 880 a objednat se na zkušební 
lekci zdarma. 

Druhou novinkou je funkční trénink, který
je zaměřený komplexně na celé tělo. Využívá
se cvičení vlastní vahou, s činkami či kettlebel-
lem. K dispozici jsou posilovací gumy i boxova-
cí pytel. Lekce v DDM povede Pavla Jonáško-
vá z Rudimova. „Vidím u mládeže a mladších
maminek, že hledají stále něco více akčního,

proto jsem trenérce kývla na nabídku. Je to zase
jiný druh pohybu, který je v dnešní době vyhledá-
ván,“ řekla“ Ivana Fojtíková, vedoucí Domu dětí 
a mládeže.

Tréninky se konají v úterý a čtvrtek od 17.30
do 18.30 a od 18.30 do 19.30. První trénink je
zdarma a každý další stojí 80 korun. Přihlašuje
se přes on-line rezervaci slavicintrenink.reser-
vanto.cz.

Hlavním sportem však v DDM zůstává stále
jóga a hodiny slavičínské lektorky Denisy Balša-
nové. Ty se konají v úterý od 17.30 do 19 hodin.

(šim)

Vzdělávací středisko je v provozu každý den 
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využívat 
počítač s internetem zdarma s tím, že denní 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 korun
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
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 
8 účastníků.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce Vám poskytne lektorka Eva Bartošová na tel. 
čísle 777 913 782. Každé úterý v 16.00 hodin 
v budově městské knihovny – 1. podlaží. 

Plán aktivit na březen: Drátkování (jarní de-
korace)

V průběhu března bude každý týden v našem 
centru probíhat Logopedická prevence už pro
půlroční děti. V tomto čase Vás klinická logoped-
ka seznámí se vším, co potřebujete vědět, aby se
Vaše dítě správně naučilo mluvit a nemělo pro-
blémy s řečí.

Od března taky plánujeme Pondělní miniškol-
ku pro děti od 3 let. Jedná se o dopolední pro-
gram pro děti (bez rodičů). Můžete to využít, tře-
ba pokud potřebujete jít v pondělí dopoledne 
do práce. Nebo se nedostalo do školky a chce-
te, aby si pomaličku zvykalo být v kolektivu samo.

Také Vám nabízíme možnost uspořádaní osla-
vy narozenin v našem centru. Ale nejen dětí, ale 

Mateřské centrum: miniškolka, logopedická péče či háčkování
i vašich narozenin, nebo jiné významné rodinné
události. Pro dětské oslavy nabízíme i možnost
doprovodného programu, který si můžete posklá-
dat dle přání. Např. malování na obličej, caniste-
rapie s pejsky, zábavné vědecké pokusy, různé
druhy tvoření apod.

Od úterý 5. 3. začne nový Kurz háčkování (pro
maminky, babičky) určený pro začátečníky i po-
kročilé. Naučíte se základní typy sloupků, jak se
vyznat ve vzorech, zahájení a ukončení práce,
můžete si vytvořit něco originálního – háčkovaný
polštář, tašku či deku. Kurz trvá 10 lekcí (1 lek-
ce = 2 hodiny, každé úterý 9 – 11 hod.), cena
je 500 Kč za všech 10 lekcí (1 hodina = 25 Kč).

Od středy 20. 3. pak v 16:30 hodin pořádáme 
seminář na téma: Kde a jak najít práci, když se 
vracím z rodičovské dovolené.

Seminář je určen pro maminky, které se po ro-
dičovské dovolené vracejí zpět to pracovního pro-
cesu a hledají si práci. Dozvíte se, kde hledat
práci a jak napsat životopis a motivační dopis,
aby na první pohled zaujal. Na tento kurz bude
v dubnu navazovat i seminář Jak se připravit
na pracovní pohovor. Bližší informace o našich 
aktivitách a přesných datech naleznete na webu:
mc.slavicin.org nebo Facebooku: Rodinné a ma-
teřské centrum Slavičín, e-mailu: info@mc.slavi-
cin.org. Mgr. Simona Goňová

Myslivecký spolek Nevšová v roce 2018, jako
již několik předchozích let, založil v honitbě Nev-
šová čtyři políčka pro volně žijící zvěř, které slouží 
k vytvoření lepších podmínek z hlediska dostup-
nosti potravy a její kvality. Políčka byla částečně
oseta pšenicí pro zvěř drobnou, zejména bažan-
tí, a dále kukuřicí a ovsem pro zvěř spárkatou, ja-
kou je zvěř srnčí, dančí a mufl oní. Tato zvěř se
v honitbě nejčastěji vyskytuje. Dále bylo nakou-
peno pro zimní přikrmování 20 q krmiva zejmé-
na oves, kukuřice, pšenice a další druhy obilného
odpadu. Myslivecký spolek využil pro nákup těch-
to osiv a krmiv dotaci z rozpočtu města Slavičín,

Péče o volně žijící zvěř a to z dotačního programu: Podpora aktivit v ob-
lasti životního prostředí v roce 2018. Význam této
aktivity je patrný z různých pozorování srnčí zvě-
ře, ale ostatní zvěře spárkaté, kde byl shledán mi-
nimální úhyn, což svědčí o významu předkládat 
zvěři kvalitní krmivo. Vzhledem k intenzivní pas-
tvě dobytka v této honitbě má zvěř hodně ome-
zené možnosti přirozené potravy a je na členech
Mysliveckého spolku Nevšová aby krmivo před-
kládali v krmných zařízeních a také formou polí-
ček a okusových ploch.

Za tyto poskytnuté fi nanční prostředky Mysli-
vecký spolek Nevšová tímto městu Slavičín děku-
je. Josef Ščuglík,

myslivecký hospodář MS Nevšová
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Ve středu 6. února hostila slavičínská Soko-
lovna milovníky folkové hudby. Zavítala k nám le-
genda tohoto hudebního žánru Pavel Žalman Lo-
honka, který v současné době vystupuje v usku-
pení Žalman a spol. a nedávno oslavil výročí 50 
let na scéně.

Sál ve stolové úpravě zaplnili nejen místní, ale 
i „přespolní“ fanoušci a s chutí si s hudebníky 
na podiu zazpívali nestárnoucí písně. Domů si
pak odnesli nejen skvělý hudební zážitek, ale 
i vzpomínku na osobní setkání s milým a přátel-
ským „folkařem“.

Populární Veselá trojka Pavla Kršky vy-y
stoupí ve Slavičíně už podruhé. Umělci známí 
především z Šlágr TV jsou dlouholetí kamarádi 
a hudbě se věnují celý život. Na svém kontě mají 
tři CD. Písničky z pera Pavla Kršky jsou přesně
takové jako sám život – smutné i veselé, a kaž-
dý si v nich může najít kousek svého příběhu. 

Infocentrum pro Vás připravilo zájezd na muzikál, koncerty i fotosoutěž
Přesvědčit se o tom můžete v sobotu 27. dub-
na od 17.00 hodin v sále Sokolovny Slavi-
čín. Předprodej vstupenek probíhá v městském 
infocentru.

Do konce března můžete v městském info-
centru zhlédnout výstavu Barvy mého Valaš-
ska. Malíř Libor Novák, který vyrůstal v Neda-
šově, se zajímá o historii a tato jeho záliba ho 
přivedla až k realistické malbě časů dávno mi-
nulých a téměř zapomenutých. Učarovala mu 
především krajina Bílých Karpat, jejíž součástí 
jsou i lidé a jejich příběhy, každodenní tvrdá prá-
ce na polích i zachovávání lidových tradic a oby-
čejů.

Jaro přinese do slavičínské Sokolovny opět 
Kino pro děti. I letos se bude promítat zdarma. 
Program naleznete ve Slavičínském zpravodaji, 
na webových stránkách města Slavičín a Face-
booku Městského infocentra Slavičín. (jip)

Zájezd na muzikál do Brna
Sobota 13. dubna
Program:
Památník Mohyla míru (Slavkov)
Návštěva studia Českého rozhlasu Brno (setká-
ní se známým moderátorem)
Prohlídka kostela sv. Janů (minoritský klášter)
a loretánské kaple
Muzikál Muž se železnou maskou

Odjezd: 8.00 hodin od radnice
Příjezd: cca 24.00 hodin
Cena: 800 Kč (doprava + muzikál)

Hlásit se můžete osobně v Městském infocentru 
Slavičín nebo telefonicky na číslech 577 342 251 
a 737 751 874.

Levicový klub žen a MO KSČM 
zve ženy ze Slavičína na

oslavu MDŽ, 
která se koná 

v pondělí 11. března 2019
v 15.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín.
S programem vystoupí děti, k poslechu 

a tanci hraje Trio Zlín a vše zakončí 
tombola. Vstupné dobrovolné.

 Neděle 3. 3., 15.00 hodin
Hurvínek a kouzelné muzeum

Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, 
kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jed-
nou neposlouchá a podaří se mu proniknout 
do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, 
skrytý před zraky návštěvníků. A právě v podze-
mí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, 
ale i klíč k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší 
dobrodružství v životě…
Anim. komedie, ČR/Belgie/Rusko, 2017, 85 min.

Kino bude pro děti promítat zdarma
Neděle 17. 3., 15.00 hodin
Sherlock Koumes

Kdo by chtěl krást trpaslíky? Je to skutečně 
praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádro-
vá ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pá-
dem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý 
detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záha-
dy pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, 
že je taky ze sádry.
Anim. komedie, USA/VB, 2018, 90 min.

Barvy mého Valašska 
Výstava obrazů Libora Nováka
Každý všední den od 8 do 16 hodin po celý
březen v Městském infocentru Slavičín,
vstup volný



16

Slavičínské knihovnice budou v březnu v jed-
nom kole. Březen – měsíc čtenářů – je napl-
něný bohatým programem, který zahrnuje akce 
pro všechny věkové kategorie čtenářů. V břez-

Městská knihovna ve spolupráci s Nadací 
Jana Pivečky připravuje na pondělí 25. března 
nábor do registru dárců kostní dřeně, který má 
ve Slavičíně úspěšnou tradici. V letošním roce 
odstartuje již jeho třetí ročník, tentokrát pod zá-
štitou místostarostky Moniky Hubíkové. Hlav-
ní iniciátorkou akce je však propagátorka dár-
covství, Zdena Wasserbauerová z Otrokovic, zá-
stupkyně Nadace pro transplantace kostní dře-
ně, jejíž snaha o záchranu lidských životů při-
vedla ke vstupu do registru už tisíce potencio-
nálních dárců.  Do kampaně se tak jako v uply-
nulých letech i letos aktivně zapojí studenti Gym-

 Jde o 9. ročník celostátní akce, vyhlášený 
Svazem knihovníků a informačních pracovníků 
na podporu čtenářství.
Pořady pro školy:
Jarní čtení a hraní. Interaktivní dopoledne pro 
děti z mateřských škol.
Poprvé v království knížek. Seznámení s knihov-
nou pro žáky 1. tříd ZŠ. 
Ferdoviny. Soutěže, hry a další literární zábava 
s hrdiny z knížek spisovatele Ondřeje Sekory pro 
2. třídy ZŠ.
Pohádkový kolotoč. Seznámení s klasickými 
i moderními pohádkami formou soutěží a her pro 
žáky 3. tříd.
Zlobivé knížky. Prezentace humoristického žán-
ru pro žáky 4. tříd. Součástí jsou vtipy, legrační 
hádanky a zábavné úkoly. 
Klubko detektivních záhad. Odhalování detek-
tivních hlavolamů v knihách pro žáky 5. tříd.
Kouzla víly Vilemíny. Scénický pořad se soutě-
žemi a vědomostními kvizy pro děti ze školních 
družin.
Všechny barvy jara – výtvarka v knihovně. Do-
poledne plné výtvarných i literárních aktivit pro 
žáky 1. stupně ZŠ.
Akce pro spolky a zájmová sdružení:
Koumáci opět v akci! Dopolední zábavně nauč-

Knihovna zve na pořad sexuologa Uzla i hypnotizéra Kroulíka

Kampaň za dárcovství kostní dřeně pokračuje v knihovně už třetím ročníkem!

Březen – měsíc čtenářů v Městské knihovně Slavičín

nu se ve Slavičíně představí sexuolog Ra-
dim Uzel v pořadu bohatém na veselé histor-
ky z jeho cest i lékařské praxe. „Jeho vyprávě-
ní bude protkáno jemnými nitkami vtipně poda-

názia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín díky chvály-
hodné podpoře ze strany vedení školy.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří chtějí poskyt-
nout šanci na uzdravení nemocným se závaž-
nými poruchami krvetvorby, budou o veške-
rém dění kolem dárcovství informování v budo-
vě Městské knihovny Slavičín. Zde se uskuteční 
individuální konzultace týkající se podmí-
nek vstupu do Českého národního registru
dárců dřeně, dále průběhu lékařských
vyšetření a osvětlen bude i samotný zákrok da-
rování.  V současnosti došlo také ke změně
 způsobu odběru vzorků, který nyní probíhá for-

ný pořad pro klienty Charity Slavičín.
Osudy našich prezidentů období 1948 – 1989.
Besedy s knihovnou pro členy KD, Diaklubu
a Klubu důchodců VTÚ. 
Akce pro veřejnost v půjčovní době knihovny:
 Čtvrtek 7. 3. Čtenářské konto. Rychlokurz
orientace ve vašich výpůjčkách v prostředí on
line katalogu Portaro  (prodloužení výpůjček, re-
zervace, vyhledávání publikací, knižních novi-
nek aj.). Začátek: 9.00 – 11.00 hodin, oddělení 
knihovny pro dospělé.  Probíhá všechny březnové
čtvrtky, účast je potřeba nahlásit předem.
 Čtvrtek 7. 3. Tátové, mámy, čtěte zas v břez-
nu námi! 12. ročník setkání dětí v doprovodu do-
spělých v knihovně se skřítkem Nezbedníčkem
(představení knižních novinek, soutěže, hry, tvo-
řivá dílna). Začátek: 15.00 hodin, sál výstavní ga-
lerie 3. podlaží. 
 Úterý 12. 3.  Brána knihovny dokořán! Den
otevřených dveří v Městské knihovně Slavi-
čín.   8.00 – 20.00. Noví zájemci o přihlášení 
do knihovny mohou v tento den využít registrace
do knihovny zdarma – tzv. amnestie na registrač-
ní poplatky! Pro nové čtenáře z řad dětí a mlá-
deže do 15 let je registrace na rok 2019 zdar-
ma po celý měsíc březen.
Program:

né erotiky, a to ze všech zemí, které navštívil,“ 
popsala pořad vedoucí knihovny Gabriela Kla-
bačková. Vystoupení docenta Uzla, na které je
vstup volný, se uskuteční 27. března v 18 ho-
din v Sokolovně.

Tamtéž pak vystoupí na Apríla, tedy 1. dub-
na, Jakub Kroulík, který patří mezi naše před-
ní mentalisty. Začínal jako kouzelník, od dětství 
však toužil po dráze hypnotizéra a této profesi
se věnuje nyní naplno.

Jeho vystoupení, které je proloženo praktic-
kými ukázkami hypnózy, provází nadšené ohla-
sy. „Ovládne Vaši mysl lusknutím prstů a bez 
jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Možná
se pokusíte bránit, ale nakonec stejně udělá-
te to, co chce on. Takovou moc nad Vámi může
mít mentalista. Člověk, který se díky svým tri-
kům umí ostatním lidem dostat pod kůži,“ uve-
dl o něm magazín Víkend TV Nova.

Své jedinečné umění Vám předvede v 18 ho-
din v Sokolovně, vstup je volný.

(gk, šim)

mou jednoduchého stěru z úst. Poté už je na roz-
hodnutí každého z Vás, zda přijmete tuto výzvu
a stanete se potencionálními dárci života pro
všechny, kteří trpí zhoubnými  chorobami kost-
ní dřeně.

Máte-li tedy chuť pomoci, jste ochotni pro to
něco obětovat a není Vám více než 35 let, na-
vštivte v pondělí 25. března od 13 do 19 ho-
din městskou knihovnu. Bude nám ctí a potěše-
ním Vás zde přivítat a povzbudit v této odvážné
misi, na jejímž konci čeká mnohé trpící  vzácný
dar v podobě naděje na plnohodnotný život.

Gabriela Klabačková, knihovna

9.00 – 11.00 Vítejte v Centrálním portálu
knihoven! Praktický workshop, kde se naučíte, 
jak vyhledat dokument, který Vás zajímá nebo
jak o něm získat potřebnou informaci. Začátek: 
9.00 – 11.00, oddělení pro dospělé čtenáře. Pro-
bíhá všechny březnové úterky, účast je nutné na-
hlásit předem.
13.00 – 16.00 Procházka Dino-parkem. Vědo-
mostní kvízy a další úkoly pro starší děti a mlá-
dež s tematikou prehistorických zvířat.
13.00 – 16.00 Hrátky s dinosaurátky.  Kreativ-
ní aktivity pro menší děti (puzzle, hádanky, úko-
ly, kreslení podle předloh), výstava encyklopedií 
k dané tematice.
18.00 – 20.00 Knižní lahůdkářství. Večerní po-
řad věnovaný bestsellerům a jejich autorům, kde
se můžete zaposlouchat do četby úryvků z knih
a diskutovat o současném literárním dění. Lze
využít výpůjčních služeb, nahlédnout do výstav-
ní galerie nebo prozkoumat historické svazky
ve studovně MUDr. Lumíra Horáka.  Malé občer-
stvení zajištěno. 
Čtenářské evergreeny. Celodenní výstava knih 
zaměřených k tematice večerního pořadu. Knihy
je možné na místě rezervovat.
Další akce knihovny naleznete na poslední 
straně zpravodaje.
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Ohlédnutí za letošní slavičínskou plesovou sezónou

Cimbálová muzika Slavičan, pořadatel tradičního Valašského bálu, děkuje všem sponzo-
rům a dárcům za jejich dary do tomboly. Poděkování patří také městu Slavičín, které je
partnerem této ojedinělé akce v každoroční plesové sezóně. V neposlední řadě děkujeme
všem návštěvníkům, protože jste svojí účastí podpořili udržování folklorních tradic našeho
města a přilehlého okolí.  Mgr. Aleš Ptáček

Město Slavičín, pořadatel Městského plesu, děkuje všem, kteří se zasloužili o bene-
fi ční dar 60 tisíc korun pro Hematologické oddělení KNTB. Jmenovitě tedy účastní-
kům, kteří zakoupili vstupenky na tuto akci, a také těmto sponzorům: Vývařovna Li-
bor Malaník, NTS Prometal Machining, s. r. o., Media Mix, s. r. o., Instop, s. r. o., DFH,
s. r. o., SV Kroutil, s. r. o., Intec, s. r. o., a Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. 
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POZOR NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
KRBOVÉ STUDIO NEZDENICE!!!
Přijďte se podívat do nově otevřené vzorkové prodejny krbového studia 
v Nezdenicích u koupaliště.
Co nabízíme: Prodej – krbových vložek, krbových kamen, sporáků, prodej 
topných těles a materiálů na obestavbu krbových vložek.
Dále zajišťujeme:
Obestavbu krbových vložek, napojování kamen, kominické práce, frézo-
vání, vložkování a stavbu komínů
pracovní doba: po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, sobota 9.00 – 12.00
Telefon: 608 355 960 e-mail: krbove.studio@email.cz
Nezdenice 216, 687 32 Nezdenice  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Maminka s dětmi poptává pronájem domu. Tel.: 724 119 639.

Zahrádkářské a chovatelské potřeby, Slavičín – Horní náměstí 109
OBJEDNÁVÁME SADBOVÉ BRAMBORY - Široký výběr semínek, vše pro jarní 
výsadbu; SAZEČKA, KRMNÁ ŘEPA A JINÉ – Hnojiva, pšenice, ječmen, šroty
a ostatní; VŠE PRO PSY, KOČKY, HLODAVCE, PTACTVO – Široký výběr pamlsků
a doplňků. Oblečky, pelíšky obojky, kočkolity, peletky a krmivo pro hlodavce.
Kompletní péče o srst. Tel.: +420 777 341 654



 Sokolovna Slavičín
 Sobota 2. 3. 
Fašankový ples
Hraje Clera, půlnoční pochovávání basy, bohatá
tombola, průvod masek. Předprodej na „hasičár-
ně“, vstupenka s místenkou 100 Kč, masky zdar-
ma, rezervace míst na tel. č. 775 987 805.
 Neděle 3. 3.
Hurvínek a kouzelné muzeum
Kino pro děti, začátek 15.00 hodin, vstup volný.
 6. – 10. 3.
Valašské křoví
Divadelní přehlídka, plakát s programem je
uvnitř zpravodaje.
 Pondělí 11. 3.
Oslava MDŽ
Vystoupení dětí, k poslechu a tanci zahraje Trio
Zlín. Vstupné dobrovolné
 Čtvrtek 14. 3.
Benefi ční koncert žáků ZUŠ Slavičín
Pro sdružení rodin s handicapovanými dětmi Přá-
telé z lásky, začátek 18.00 hodin.
 Sobota 16. 3.
Karneval ZŠ Malé Pole
Plnou parou vpřed s Jirkou Hadašem, začátek
14.00 hodin, vstupné dospělí 80 Kč a děti zdar-
ma.
 Neděle 17. 3.
Sherlock Koumes
Kino pro děti, začátek 15.00 hodin, vstup volný.
 Středa 20. 3.
Kluby zdraví
Téma Vaříme zdravě, začátek 18.00 hodin.
 30. – 31. 3.
Slavičínský šikula
Soutěžní výstava plastikových, papírových i dře-
věných modelů 

 Základní umělecká škola Slavičín
tel.: 577 341 201, www.zus-slavicin.cz, 
reditel@zus-slavicin.cz, Fb: ZUŠ Slavičín
 Pátek 22. 3. 
Klavírní koncert
Účinkují studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovské-
ho Kroměříž, sál ZUŠ, 18.00 hodin 
 Úterý 26. 3.
Jarní žákovský koncert
Vystoupí žáci školy, sál ZUŠ, 18.00 hodin
 Pátek 29. 3.
Koncert klasické hudby
Účinkují Pavla Marková (klavír), Eliška Hrochová
a Martina Zatloukalová (zpěv), sál ZUŠ Slavičín,
začátek 18.30 hodin.

 Dům dětí a mládeže Slavičín
tel.: 577 341 921, 604 155 312, info@ddmslavi-
cin.cz, Fb: Dům dětí a mládeže Slavičín
 9. – 10. 3. 
Předporodní kurzy
Kurzy certifi kované lektorky Mgr. Martiny Hofer-
kové pro nastávající maminky.

 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.
 Úterý 5. 3.
Kurz háčkování
Pro začátečníky i pokročilé
 Středa 20. 3.
Kde a jak najít práci, když se vracím z mateř-
ské dovolené
Seminář určený pro maminky o tom, jak napsat 
životopis a motivační dopis ad.

 Ostatní
 Sobota 2. 3.
Tradiční fašanková zábava
Sport bar U Zemánků, začátek v 19.30 hodin.
Hudba DJ Ptáček, bohatá tombola.
 Úterý 5. 3.
Máša a tři medvědi
Loutkové představení Sváťova dividla, KD Nevšo-
vá, začátek 15.30 hodin, vstupné 50 Kč.
 Sobota 23. 3.
Dětský karneval
Zábavné odpoledne pro děti s klaunem, KD Nev-
šová, začátek 14.00 hodin, vstupné dospělí 
50 Kč, masky zdarma.

 Sportovní hala
Rozpis mistrovských akcí

3. 3. 14 – 17 h AFLS  sál. kopaná
9. 3.  8 – 14 h Přebor okresu žáků st. tenis
9. 3.  16 – 20 h SK C – Vys. Pole st. tenis
9. 3.  16 – 20 h SK D – Mysločovice C st. tenis

 10. 3.  14 – 17 h AFLS  sál. kopaná
16. 3.  8 – 14 h SK – Uh. Hradiště vol. ženy
17. 3.  7 – 20 h Eles Valašské Klobouky tanec
 23. 3.  16 – 20 h SK A – Dol. Němčí st. tenis
 23. 3.  16 – 20 h SK B – Rožnov A st. tenis
23. 3.  14 – 17 h SK C – Šarovy C st. tenis
 23. 3.  14 – 17 h SK D – Kst Zlín D st. tenis
 23. 3.  14 – 17 h SK A Ž – Spytihněv st. tenis
23. 3.  14 – 17 h SK B Ž – Mysločovice st. tenis
 24. 3.  9 – 13 h SK A – Bystřice p. H. st. tenis
 24. 3.  9 – 13 h SK B – Morkovice st. tenis
 30. 3.  16 – 20 h SK D – Spytihněv st. tenis
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
 5. 3. – 29. 3. 
Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia 
Jana Pivečky. Galerie knihovny, otevřeno v půj-
čovní době nebo po domluvě na telefon.
 Středa 13. 3. 
Slovensko a jeho jeskyně. Fotobeseda cesto-
vatele, fotografa a objevitele jeskyní Lukáše Ku-
bičiny. Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny.  Vstup volný.
 Čtvrtek 14. 3.
Jak zlepšit a udržet své zdraví. Přednáška vý-
živové poradkyně Aleny Hlavicové, zaměřená 
na představení medicinálních hub s protinádoro-
vými účinky, zdravé superpotraviny, napomáhají-
cí při léčbě civilizačních chorob a léčebnou kos-
metiku. Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží 
knihovny.  Vstup volný.
 Úterý 19. 3.
Vznik protektorátu a vojenského odboje. Před-
náška Mgr. Františka Trávníčka, vojenského his-
torika u příležitosti připomenutí 80. výročí vzni-
ku protektorátu. Začátek v 18.00 hodin, sál 
v 1. podlaží knihovny.  Vstup volný.
 Středa 20. 3. Jógátky i v březnu máme, 
za pohádkou se vydáme! Pořad akreditované 
lektorky jógy Denisy Balšanové pro rodiče (pra-
rodiče) s malými školáky i předškoláky. Začátek: 
16.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup vol-
ný.
 Středa 27. 3.
Převážně nevážně aneb veselé historky z cest 
i z lékařské praxe. Pořad předního českého léka-
ře, odborníka na sexuologii, MUDr. Radima Uzla. 
Začátek v 18.00 hodin, Sokolovna, vstup volný.
 Pondělí 1. 4.
Moc a síla hypnózy. Setkání s proslulým hypno-
tizérem a mentalistou Jakubem Kroulíkem. Sou-
částí akce jsou praktické ukázky hypnózy. Začá-
tek v 18.00 hodin, Sokolovna, vstup volný.
 Čtvrtek 4. 4.  –  úterý 30. 4. Výstava prací 
dětí z kroužků Domu dětí a mládeže. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 4. 4. od 16.00 hodin v gale-
rii městské knihovny.

 Městské infocentrum Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874, kultura@mes-
to-slavicin.cz, Fb: Městské infocentrum Slavičín
 1. 2. – 29. 3.
Výstava: Barvy mého Valašska
Autor obrazů: Libor Novák, rodák z Nedašova
Předprodej:
 Sobota 27. 4.
Veselá trojka Pavla Kršky
Koncert oblíbeného hudebního uskupení. Soko-
lovna, začátek 17.00 hodin. Vstupné v předpro-
deji 250 Kč.

Kalendář akcí

Členky ZO Českého svazu žen Slavičín pořádají

Jarní bazárek 
dětských věcí

19. – 20. března, Sokolovna Slavičín
Do prodeje budou přijímány pouze věci 

nepoškozené, čisté a sezónní (jaro, léto)
v počtu 25 kusů na osobu. Seznamy 

a pořadová čísla k zapsání si můžete zdarma
vyzvednout od 1. března 2019

v Městském infocentru Slavičín.
Věci k prodeji je nutné opatřit cedulkou, 

cedulku přišpedlit (nepřišívat, nepřipojovat
sponkovačkou)


