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tento zpravodaj se kromě jiného věnuje no-
vým projektům, které jsme v posledním měsí-
ci předložili k hodnocení. Z příslušných dotač-
ních titulů můžeme získat až 90 % skutečných 
nákladů. Financování je zcela rozhodující pro to, 
kterou z mnoha potřebných investic podpoříme 
a kterou ne.

Stát či Evropská unie dotačními tituly zvýraz-
ňuje ty investice, které by města měla upřed-
nostnit před jinými. Tyto řádky píšu v den, kdy 
jsem navštívil dvě zajímavé akce. Ocenění nej-

lepších studentů a také jednání školské rady 
na ZŠ Vlára. Diskuse na půdě školské rady se 
vedla okolo dřevěného pavilonu, který je v nevy-
hovujícím stavu. Defi nitivní řešení bude podmí-
něno právě možnostmi čerpat dotace, přičemž 
ve hře je několik variant. Vše se točí od dostat-
ku, respektive nedostatku fi nancí, který náš roz-
voj bohužel zásadně limituje. 

Tentýž den jsem také oceňoval nejlepší 
žáky a studenty za jejich mimořádné výsledky. 
Byl jsem rád, kolik šikovných dětí ve Slavičíně 
máme a jsem si vědom toho, že musíme dělat 

Kultura v létě? Léto s divadlem i letní kino
Kultura ve Slavičíně v létě rozhodně netrpí okurkovou sezonou. Z kraje 
prázdnin – v pátek 5. července – se koná tradiční prázdninová akce le-
tos nazvaná Slavičínské slavnosti – Park párty. Hlavním hostem akce
bude Olga Lounová s kapelou a skupina Premiér. Dva dny na to, v ne-
děli 7. července, se sejdou četní fanouškové harmonik, akordeonů i he-
ligonek na výletišti pod zámkem v Divnicích na oblíbené Divnické heli-
gonce. Neděle 7. července nabídne rovněž úvodní fi lm letního kina, a to 
Ženy v běhu. Další fi lmovou „peckou“, na niž se návštěvníci letního kina
mohou těšit, je celosvětově úspěšný fi lm o skupině Queen Bohemian 
Rhapsody. Všechny fi lmy promítané v letním kině budou v českém zně-
ní, vstup je volný. Program naleznete ve zpravodaji, na webových strán-
kách města Slavičín a Facebooku Městského infocentra Slavičín. Na Fa-
cebooku infocentra naleznete i aktuální informace o případném přesu-
nu promítání do Sokolovny v případě deštivého počasí.
Letní scéna Zámeckého parku, městské muzeum a Sokolovna jsou dě-
jištěm divadelního festivalu Léto s divadlem. Podrobný program nalez-
nete uvnitř zpravodaje. Anotace jednotlivých představení budou zveřej-
ňovány na Facebooku Léto s divadlem. (jip)

vše pro to, aby u nás ve městě byly rodiny s dět-
mi spokojené.

Město (nejen) pro ně připravilo několik ob-
lastí, které nám všem pomůžou prožít krás-
né prázdniny. V prvé řadě bych Vás rád pozval
na naše koupaliště, které se může směle řadit 
k těm nejhezčím v kraji a jehož vývoji se věnu-
je i oblíbený historický seriál. Neopominuli jsme
ani kulturní akce, takže Vás co nejsrdečněji zvu
na Slavičínské slavnosti nebo do letního kina
v parku. Příjemné léto! 

 Váš starosta Tomáš Chmela
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Město chce dát do pořádku areál bývalé civilní obrany
Moderní téma zchátralých vojenských či to-

várních objektů, tak zvaných brownfi eldů, se 
týká i Slavičína. Vzpomeňme si na některé ob-
jekty v bývalých Vlárských strojírnách, areál
Army parku anebo na sýpku v Hrádku. Jejich ob-
novu lze nově fi nancovat z dotací, nicméně po-
kud nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy
nebo není jasně defi nován způsob jejich budou-
cího využití, nelze pokročit dále. Takový zchát-
ralý prostor však máme téměř v centru města. 
Jde o areál bývalé civilní obrany pod hřbitovem. 
Objekty dříve sloužily ke skladování materiálu 
a nyní jsou v havarijním stavu.

Proto město přikročilo ke zpracování projek-
tu obnovy dvojice nejzchátralejších budov s cí-
lem vytvořit „slavičínský spolkový ostrov“. Tento 
objekt je ideální k dalšímu rozvoji, protože utváří 
uzavřený dvůr, výhledově propojitelný také s par-
kem, který se nachází pod ním. Prostory proto 
ideálně poslouží spolkům, které pracují s dětmi
a vychovávají je k lásce k přírodě. Projektem pa-
matujeme také na slavičínskou Charitu, která by 
mohla využívat druhý z dvojice objektů. 

Slavičín vysadí dalších 500 stromů. Obnoví se i stezka do Divnic

Projektovou žádost jsme odevzdali dne 
31. května na Ministerstvo pro místní rozvoj 
a nyní čekáme na to, jak úspěšní budeme v těž-
ké konkurenci ostatních obcí a měst. Celkové 
náklady na realizaci projektu spočívající v demo-
lici jedné budovy a v zásadní rekonstrukci a do-
stavbě dalších dvou objektů činí cca 16 mil. Kč, 
z čehož dotace může být poskytnuta až do výše 

60 % z celkových nákladů. Ministerstvo se ne-
chalo slyšet, že se o podporu ucházejí projekty
za více než 2 miliardy korun. Ve státním rozpoč-
tu je však vyčleněno něco okolo 400 milionů ko-
run. Šance tedy není velká, ale přesto musíme
doufat, že náš projekt hodnotitele zaujme. Byl
by to pro Slavičín velký úspěch. 

 (šim)

Dne 13. června se podařilo podat další pro-
jekt, který zlepší tvář Slavičína. Město zpracova-
lo žádost do Operačního programu Životní pro-
středí s cílem vysázet pětistovku stromů do linií 
v místech původních polních cest. „Chceme ob-
novit původní funkce krajiny, jakými jsou zadržo-
vání vody, útočiště pro drobné živočichy a hmyz 
a také vytvořit a zkvalitnit pro lidi trasy k pro-
cházkám a pro trávení volného času,“ vysvětlil“
důvod investice starosta města Tomáš Chme-
la. 

Díky projektu dojde k obnově nebo zatraktiv-
nění zaniklých či málo využívaných polních cest 
a také některých cyklotras. „Nejdůležitější je pro 
nás nové stromořadí s pracovním názvem stará

divnická cesta, které bude začínat nad kotelnou 
na Malém Poli a povede až ke stávající polní ces-
tě do Divnic. Pěší stezkou se tak spojí město se 
svou místní částí,“ uvedl “ starosta Tomáš Chme-
la s tím, že tato stezka odnepaměti sloužila Div-
ničanům k cestám do Slavičína. „V minulém půl-
století byla rozorána a zničena. Nyní může znovu 
sloužit obyvatelům sídliště k procházkám, běhu 
a v budoucnosti i jako místo sběru ovoce.“

Vysázeny budou hlavně tradiční ovocné odrů-
dy, případně jiné místní listnaté dřeviny. V přípa-
dě úspěchu žádosti dotace pokryje až 85 % ná-
kladů. Rozpočet je 1,3 milionu, protože součás-
tí projektu je i tříleté fi nancování následné péče 
– zálivky, sečení, údržba pletiv proti okusu zvěří 

apod. „Bez možnosti zadotovat i následnou péči 
bychom asi do projektu nešli, při dnešním vel-
mi horkém počasí je výchova mladých stromků
tak, aby vůbec přežily, velmi náročný úkol,“ po-“
dotkl starosta. 

Příprava projektu by se neobešla bez spolu-
práce s místními zemědělci, kteří v krajině Sla-
vičínska hospodaří. Jedná se o společnosti Agri-
nea a ABM a součinnost poskytl také hrádecký
zemědělec Josef Zemánek. Projekt se primárně
zaměřuje na katastry Slavičína a Nevšové. Po-
dobná výsadba byla v minulém roce uskutečně-
na v Hrádku a v budoucnosti se otevírají mož-
nosti ji podpořit také v Divnicích. 

 (tch, šim)

Jako jediný zástupce Zlínského kraje se Slavi-
čín probojoval do fi nále celostátní soutěže Inves-
tičně atraktivní region, kterou pořádala agen-
tura CzechInvest. „Naší účastí jsem chtěl uká-
zat, že podnikat ve Slavičíně má smysl, ale není 
to vůbec jednoduché. Přesto u nás sídlí desít-
ky úspěšných fi rem z různých oborů, ať už zbro-
jařství, obuvnictví, potravinářství či strojírenství 

a dělají nám dobré jméno po celé Evropě. Máme 
být tedy na co pyšní,“ podotkl“ starosta Tomáš 
Chmela.

Na chvíli se ocitl v roli „maturanta“, když před 
komisí odborníků prezentoval Slavičín v kon-
kurenci velkých měst, jako jsou třeba Pardubi-
ce, Znojmo či Mikulov. „Prezentaci jsem založil 
na myšlence, že místní fi rmy ve Slavičíně zvlád-

Slavičín se dostal do finále soutěže Investičně atraktivní region
nou vyrobit cokoli od špendlíku po lokomotivu.
Tím jsme v regionu jedineční, okolní města tako-
vou síť úspěšných podnikatelů rozhodně nema-
jí,“ upozornil starosta s tím, že jde nejspíš o po-“
tomky pracovníků, kteří v dřívějšku přišli do Vlár-
ských strojíren či Výzkumného ústavu.

Svůj přístup k podpoře podnikání na svém
území prezentovali koncem května v Praze sta-
rostové měst, které se dostaly do fi nále soutěže,
před odbornou porotou. Ta byla složena ze zá-
stupců ministerstva průmyslu a obchodu, minis-
terstva pro místní rozvoj, podnikatelských asoci-
ací a komor a dalších expertů z oblasti podniká-
ní a regionálního rozvoje. Porota posuzovala kri-
téria jako investice do podnikatelské infrastruk-
tury, podmínky pro vzdělávání nebo míru zapoje-
ní podnikatelů do chodu a rozvoje obce.

Slavičín v silné konkurenci Žďáru nad Sáza-
vou, Mikulova, Pardubic, Polné, Litoměřic, Zno-
jma či Lanškrouna nakonec neuspěl a starosta
si ze slavnostního předávání, konaného 6. červ-
na ve Znojmě, přivezl diplom za 4. – 8. místo.
„Aspoň máme do budoucna na čem pracovat,“
nevěší hlavu starosta Chmela.  (šim)
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Projekt na stavbu cyklotrasy Hrádek – Šanov, 
o kterém jsme Vás informovali v lednovém čísle 
zpravodaje, město podalo v Bratislavě 13. červ-
na. „Budeme-li úspěšní a dotaci dostaneme, za-
čneme cyklotrasu příští rok stavět a dokončíme 

tak třicetikilometrové propojení Luhačovicka se 
Slovenskem,“ informoval “ starosta Tomáš Chme-
la s tím, že Šanov už začal stavět cyklostezku dál 
směrem na Slovensko.

Slavičín by se tak mohl stát křižovatkou cyk-

Rozvoj cyklostezek v našem regionu dostává zelenou
Š lotras v regionu. Město usiluje o co největší při-

blížení k nadregionální cyklostezce Bevlava (Beč-
va-Vlára-Váh), jejíž úsek, propojující Valašské
Klobouky s Brumovem, se počátkem června slav-
nostně otvíral. (šim) 

Obřadní síň, kostel sv. Vojtěcha nebo třeba al-
tánek v parku. To jsou momentálně nejoblíbe-
nější místa pro svatbu ve Slavičíně. V posled-
ní době je například oblíbená i svatba v Nevšo-
vé v kulturním domě, který nabízí kvalitní záze-
mí. Vybrat si můžete ale jakékoli místo ve Slavi-
číně, jen je nutné zkonzultovat ho na městském
úřadě na matrice. „Matriční úřad může povolit 
na základě žádosti snoubenců uzavření man-
želství na kterémkoli vhodném místě ve svém 
správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou 
radou města,“ uvedla“ matrikářka Renata Do-
rušková s tím, že u ní si snoubenci domluví mís-
to a termín uzavření manželství. 

Svatební sobota bude první v měsíci
Nově rada města odsouhlasila, že každá 

první sobota v měsíci v čase od 9 do 16 hodin 
je určena jako den k uzavírání manželství v ob-
řadní síni městského úřadu. „Tento obřad 
je osvobozen od úhrady správního poplatku, 
v ostatních případech je stanoven poplatek ti-
síc korun dle zákona o správních poplatcích,“ in-“
formovala Dorušková. Dále byl schválen provoz-
ní poplatek za nadstandardní služby u sňatků 
uzavíraných mimo stanovené místo ve výši 
1 000 korun. „Následujeme praxi obvyklou 
v sousedních městech,“ doplnil “ starosta Tomáš 
Chmela.

Pokud se snoubenci rozhodnou pro uzavře-

ní církevního sňatku, je třeba se nejdříve ob-
rátit na faráře zdejšího farního úřadu Mariana
Deje, u něhož si domluví termín a potřebné for-
mality k uzavření manželství před orgánem círk-
ve. V případě občanského i církevního sňatku
předloží snoubenci matričnímu úřadu přede-
psané doklady, kterými prokáží právní způsobi-
lost k uzavření manželství. „Které doklady musí 
snoubenci předložit, Vám sdělí přímo matriční 
úřad, před kterým manželství uzavřete,“ upřes-“
nila matrikářka Dorušková.

Po uzavření občanského i církevního sňatku
obdrží manželé na matričním úřadě oddací list,
na základě kterého žádají o vydání nového ob-
čanského průkazu.

 (šim)

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení 
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, by-
tových domů a rodinných domů na území měs-
ta Slavičín.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým 
nebo právnickým osobám na tyto účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím bytovém 
nebo rodinném domě
 rozšíření bytu ve stávajícím bytovém nebo ro-
dinném domě
 výměnu oken (BD nebo RD)
 obnovu střechy včetně klempířských prací 
(BD nebo RD)
 dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkos-

Výhodnější podmínky pro poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
ti (BD nebo RD)
zateplení obvodového pláště domu včetně fa-
sády a klempířských prací (BD nebo RD)
obnovu fasády domu včetně klempířských 
prací (BD nebo RD)
zřízení plynového nebo elektrického topení 
ve stávajícím domě (RD)
vybudování, opravu a rekonstrukci balkonů 
a lodžií (BD)
vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo 
sprchového koutu (RD)
vybudování WC (RD)
rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění, výmě-
nu sanitární keramiky a vodovodních baterií, nebo 
rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu (BD)

 instalaci solárních panelů pro ohřev vody
a vytápění (BD nebo RD)

Doba splatnosti zápůjček je stanovena 
na max. 6 let s úrokovou sazbou 1,5 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny
na úřední desce MěÚ Slavičín a na webových
stránkách města.  Informace a tiskopisy k podá-
ní žádosti poskytuje odbor ekonomický MěÚ Sla-
vičín, Taťána Lysáčková. Formuláře žádosti jsou
také k dispozici na webových stránkách města.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. 8. 2019
do 30. 8. 2019 včetně poštou nebo v podatel-
ně MěÚ Slavičín.

Miroslava Vaclová,
předsedkyně správní rady fondu

Předmět pronájmu
Pronájem nebytového prostoru o celkové výmě-
ře 43,94 m2 (bývalá kotelna) v přízemí domu čp. 
817, který je součástí pozemku parc. č. st. 1140 
v katastrálním území Slavičín. Součástí nebyto-
vého prostoru jsou výklady.
Hodnotící kritéria pro výběrové řízení k proná-
jmu nebytového prostoru
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komi-
se bodovací stupnici. Každé jednotlivé nabídce 
je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodno-
ta, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci dílčího kritéria:
1) nabídka výše nájemného  
 minimální výše nájemného je stanovena 
na 660,- Kč/m2/rok bez DPH; 2

 u kritéria výše nájemného získá nejvhodněj-
ší nabídka maximální hodnotu kritéria ve výši 75 
bodů.  Hodnocená nabídka získá bodovou hod-
notu, která vznikne násobkem 75 a poměrem
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabíd-
ky; 
2) jedinečnost nabídky – podnikatelský záměr 
 spočívá ve zřízení provozovny, kdy na úze-
mí města Slavičín ke dni vyhlášení záměru není 
daná činnosti či služba provozována;

za jedinečnost nabídky zájemce získá 
12 bodů;
3) sídlo podnikání 
-  zájemce se sídlem podnikání na území města 
Slavičín získá ohodnocení ve výši 8 bodů;
4) začínající podnikatel (živnostník)
 fyzická či právnická osoba samostat-
ně výdělečně činná, která podniká nejdříve 
od 1. 1. 2019, příp. své dřívější podnikání ukon-
čila nejpozději k 31. 12. 2017 a obnovila jej 
po 1. 1. 2019;
zájemce splňující výše uvedenou podmínku
získá ohodnocení ve výši 5 bodů.

Každé žádosti budou dle těchto kritérií přidě-
leny body a vítězem výběrového řízení se stane 
žadatel s nejvyšším počtem bodů.

Město Slavičín si vyhrazuje právo nevybrat  ná-
jemce v tomto kole.
Obsah nabídky (žádosti)

Zájemce o pronájem musí ve své žádosti uvést 
jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, IČ, 
DIČ, nabídku výše nájemného, podnikatelský zá-
měr (jedinečnost nabídky), sídlo podnikání, tel. 
kontakt, příp. e-mailovou adresu. Přílohou žá-
dosti bude kopie aktuálního výpisu z obchodního 
rejstříku nebo kopie živnostenského oprávnění.

Služby spojené s užíváním nebytového prostoru
Dodávku služeb spojených s užíváním nebyto-

vého prostoru (el. energie, topení) si zajistí ná-
jemce samostatně.

Zájemci o pronájem mohou podávat své žá-
dosti v sídle společnosti BTH Slavičín, Mladotic-
ké nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041, nej-
později do 15. 7. 2019 v zalepené obálce
označené slovy NEOTEVÍRAT  „Výběrové ří-
zení – pronájem nebytového prostoru v čp.
817.“

Usnesení Rady města Slavičín ze dne 18. 6.
2019, č. us. 24/0276/19

Mgr. Tomáš Chmela, starosta
Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do uply-

nutí této lhůty mohou občané předkládat své ná-
mitky, žádosti, stanoviska k předmětnému pro-
deji, pronájmu či směně. Následně bude návrh
projednán v orgánech města.

Chcete podnikat v centru města? Můžete 



Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-
novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů, výběrové říze-
ní na obsazení pracovního místa
vedoucí odboru investic Městského úřa-
du Slavičín
hlavní náplň práce: 
 usměrňování, koordinace a zajištění kom-
plexní přípravy a realizaci veškerých akcí re-
produkce majetku města;
 příprava a zabezpečení realizace investič-
ních akcí města;
 příprava a administrace veřejných zaká-
zek, jejichž zadavatelem je město, v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, ve znění pozdějších předpi-
sů;
 plnění dalších úkolů v souladu s náplní 
činnosti odboru investic MěÚ Slavičín.
pracovní poměr:            
 na dobu neurčitou se zkušební dobou 
6 měsíců;
 předpokládaný nástup od 01.08.2019 
(lze upravit po vzájemné dohodě)

nabízíme:
 stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, 
stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
 možnost přispět k rozvoji města Slavičín
 platové podmínky podle platných 
předpisů (11. platová třída, nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, 
příloha č. 2)
požadavky pro vznik pracovního poměru:
 vysokoškolské vzdělání technického smě-
ru (zejm. stavebního nebo architektonického) 
 praxe v oboru minimálně 4 roky
 znalost problematiky veřejných zakázek, 
stavebního řádu, zkušenost s komunika-
cí s dotčenými orgány a úřady státní správy 
v oblasti staveb
 znalosti a zkušenosti s problematikou fi -
nancování projektů
 orientace v oblasti dotačních projektů
 zkušenost s vedením pracovního kolekti-
vu
 příjemné vystupování, dobré komunikač-
ní, prezentační a vyjednávací schopnosti v pí-
semném i mluveném projevu
 znalost problematiky stavebních rozpočtů, 
orientace v projektových dokumentacích a vý-
kazech výměr 
 zodpovědnost a vysoké pracovní nasaze-
ní, samostatnost, pečlivost, fl exibilita, loajali-
ta, kreativita a smysl pro inovace a elán k dal-
šímu rozvoji města
 znalost práce na PC (zejména MS Offi ce)
 řidičský průkaz sk. B (aktivní schopnost ří-
zení referentského vozidla)
Termín podávání přihlášek:
 Doručením na podatelnu města Slavičín 
– radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 
do 15. 07. 2019 do 12 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Příležitost podílet se 
na rozvoji našeho města Slavičín byl v posledních dnech úspěšný v tro-

jici projektů, které mají pomoci rozvinout pře-
shraniční spolupráci a také zkvalitnit život seni-
orů ve městě. Každý z projektů bude potřebo-
vat koordinaci aktivit, hlídání časového har-
monogramu a administrativní podporu. Proto
nabízíme volné pozice projektových manažerů,
a to formou DPP, orientačně několik hodin týd-
ně. Práce je vhodná například pro matky na ma-

3. květen se stal pro našeho člena Sboru
dobrovolných hasičů v Hrádku bratra Františka
Šmotka významným. Byl totiž na žádost výboru
našeho sboru navržen na titul „Zasloužilý hasič“.
Po potřebných peripetiích, schvalovacích a ob-
jasňovacích procesech, byla naše žádost na udě-
lení titulu schválena nejvyšším orgánem našeho
sdružení. Celá slavnostní akce proběhla v Cent-
ru hasičského hnutí v Přibyslavi. Co předcházelo
udělení samotného titulu?

58 let členství ve sboru, které stále trvá, 22 let
funkce starosty našeho XV. okrsku, 14 let funkce
starosty sboru, 20 let jednatelem sboru, 6 let ve-
litelem sboru. V roce 1972 založil družstvo žen,
které zdárně dovedl až do krajského kola. Byl
jedním z hlavních aktérů výstavby kulturního za-
řízení na výletišti.

Od dubna 2019 je v  nemocnici v provozu
nový špičkový ultrazvukový přístroj Philips Af-
fi nity 70G. Přístroj slouží k vyšetřování břišních
orgánů, srdce a cév. Vyšetření srdce a břišních
orgánů – jater, žlučníku, ledvin, slinivky – pro-
vádí Prim. MUDr. Palkovský. Vyšetření cév – žil
a tepen – provádí MUDr. Janšta.

Přístroj zakoupila a darovala městské nemoc-
nici fi rma Prabos Slavičín, za což jí patří naše po-
děkování.

Prim. MUDr. Libor Palkovský,
ředitel nemocnice

teřské dovolené, ostřílené studenty či pro koho-
koliv jiného se smyslem pro regionální rozvoj,
dotační projekty a s láskou ke Slavičínu. Spolu-
práci lze začít od srpna 2019, respektive doho-
dou. Zájemci o tyto pozice mohou posílat své ži-
votopisy spolu s krátkým motivačním dopisem
na email chmela@mesto-slavicin.cz. Vysoko-
školské vzdělání není podmínkou, avšak uvítá-
me jej.

Závěrem bych chtěl panu Františku Šmotko-
vi jménem Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
poděkovat za velmi aktivní přístup a neutuchající 
chuť do hasičské práce. 

Za výbor SDH Hrádek Libor Juřík – starosta

Městská nemocnice Slavičín přijme lékaře 
na lůžkové oddělení následné péče.
 Je možnost kombinovat práci u lůžka s prací 
v odborné ambulanci dle odbornosti lékaře.
 Možnost zajištění městského bytu.
 Platové podmínky dle platových tabulek, vý-
konnostní odměny.

Bližší informace poskytne: Prim. MUDr. Libor
Palkovský, Městská nemocnice Slavičín, Komen-
ského 2, Slavičín 763 21, telefon: 577 311 615,
602 891 036,

e-mail: mns.palkovsky@centrum.cz

Fandíte Slavičínu? Hledáme manažerské posily!

František Šmotek byl oceněn coby zasloužilý hasič

Nový ultrazvuk v Městské nemocnici Slavičín

Obytný přívěs Beskyd
sport Astra 360

Město Slavičín nabízí k prodeji obytný přívěs
značky BESKYDSPORT ASTRA 360, rok výroby
1982. Barva vozidla: bílá; rozměry celkové d x š
x v: 4760 x 1970 x 2400; osvědčení o technic-
ké kontrole: NE. Bližší informace včetně sjedná-
ní termínu prohlídky na tel.: 577 004 830. Výběr
bude proveden formou nabídek (obálková meto-
da) a zájemce bude vybrán na základě nejvyš-
ší nabídky. Nabídky je možné podávat do 26. 7.
2019. Odbor ŽPSM

Harmonogram svozu
tříděného odpadu
ve II. pololetí
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny
(oranžové pytle): 
16. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.
 papír (modré pytle): 
3. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12.
 svoz bioodpadu v červenci:
8. 7., 22. 7.
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Vzdělávací středisko je v provozu každý den
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využívat počí-
tač s internetem zdarma s tím, že denní limit pro ná-
vštěvníka 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, paní Eva Bartošová, 
na tel. čísle 777 913 782.

Každé pondělí v 16.00 hodin v budově měst-
ské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na červenec: výroba dekoračních 
svíček

Mladí zdravotníci zachraňovali životy!
V sobotu 8. června 2019 se v Pivečkově le-

soparku a jeho okolí konala soutěž s branně-
zdravotnickou tematikou Helfíkův kotár. Akce 
je určena žákům pátých tříd ZŠ Slavičína a ši-
rokého okolí. Tento projekt spočívá především 
v tom, že profesionálové přednášejí odbornou 
tematiku na ZŠ a děti si nabyté znalosti a do-
vednosti ověří na modelových situacích s re-
álně namaskovanými fi guranty. V 18. roční-
ku Helfíkova kotáru závodilo celkem 24 druž-
stev. Pro dvoučlenná družstva bylo připraveno 
celkem deset úkolů. Na žáky čekaly situace, 
které mohou nastat v reálném životě.

Na výbornou zvládli i to, s čím by si leckterý 
dospělý poradil jen stěží. Čekání na vyhlášení 
výsledků zpestřila fi ktivní dopravní nehoda, při 
které zasahovaly všechny složky integrovaného 
záchranného systému. Tato simulovaná ukáz-
ka vzbudila u všech přítomných obrovský zá-
jem. Pro přítomné byla připravena i ukázka po-

licejního a záchranářského vozu a doprovodné
hry. A jak soutěžící dopadli? První místo vybo-
jovali a putovní pohár získali žáci ZŠ a MŠ Po-
zlovice, druhé místo žákyně ZŠ Slavičín – Malé
Pole a třetí místo získali žáci ZŠ Gabry a Má-
linky Štítná nad Vláří. Velké poděkovaní patří 
hlavní pořadatelce a školitelce Pavle Sudkové,
která pracuje na Oddělení urgentního příjmu
KNTB, a.s., ve Zlíně, záchranářům ZZSZK, čle-
nům HZS ze Slavičína, místnímu oddělení PČR,
fi gurantům, DDM Slavičín, SDH Slušovice, man-
želům Novákovým, p. Pazderovi, ZŠ Slavičín-
Vlára, KNTB, a.s., a všem, kteří se na organiza-
ci podíleli. Tak rozsáhlou akci bychom nemoh-
li uspořádat bez přízně a náklonnosti našich
partnerů. Naše upřímné poděkování za fi nanč-
ní podporu patří městu Slavičín a všem štěd-
rým sponzorům, ke kterým tradičně patří Auto-
klub Barum Czech Rally Zlín, BTC Trade, s.r.o.,
BTH Slavičín, spol. s r.o., EKOFILTR, spol. s r.o.,
EUROCORP TRADE s.r.o., LAVR design, Outdo-
or-a-sport.cz Slavičín, RASSO, SEGOT CZ, a.s.,
Zlín, TOP-TRIO, s.r.o., Vamak, s.r.o., VITAR, s.r.o.,
Zlín, ZUPCOMP.

V pátek 7. června se v domečku konala velká
oslava, slavil se totiž svátek, a koho že to vlast-
ně bylo? 

No přece všech dětí, které jsou úžasná stvo-
ření, a slavit bychom je mohli stále. Na jejich po-
čest jsme uspořádali tak trochu netradiční „Červ-
nový karneval“.

Na úvod nám vystoupila děvčátka ze zájmo-

vého kroužku Zumba pod vedením Nelči Kvasni-
cové a dále pak děvčata z Aerobiku svou sesta-
vou rozhýbala přítomné děti, jelikož jim předvá-
děla tanečky a děti je opakovaly. Děvčatům se 
vystoupení náramně povedla a byla odměněna 
velkým potleskem.

Při vstupu děti dostaly kartičky na plnění soutěž-
ních disciplín, které si i s rodiči poctivě obcházely.

Červnové dovádění v domečku Samozřejmě na takové velké oslavě nemohlo
chybět ani malování na obličej a tvořivé dílničky
s pískovými obrázky a prstovými loutkami. 

Malé děti využily i dovádění ve skákacím hra-
dě.

Zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení na-
šeho kamaráda klauna Brdíka, který přijal naše 
pozvání a přijel se podívat na děti do Slavičína.
Děti si s klaunem nejprve zazpívaly, zasportova-
ly a potom se rozjela obrovská bublinová show. 
Klaun Brdík s dětmi i rodiči stále komunikoval
a byl velmi kamarádský, pak dětem vyráběl ba-
lónková zvířátka, rozloučil se a odjel do Brdíko-
va. Dětem ale slíbil, že příští rok opět určitě zaví-
tá do Slavičína.

Na závěr každý dětský účastník po odevzdání 
kartičky s výsledky za disciplíny dostal malou od-
měnu, pochvalný list a samozřejmě nemohla chy-
bět ani sladká tečka a zmrzlina.

Jsme moc rádi, že jsme mohli tuto akci usku-
tečnit a taky moc děkujeme našim pomocníkům,
bez kterých bychom byli ztraceni. Jsou to pomoc-
níci z řad našich starších dětí, které nám pomá-
haly při organizaci, pan Radek Svoboda, který
nám zapůjčil slunečníky. Akce byla fi nančně pod-
pořena městem Slavičín.

Tímto jsme provoz Domu dětí za tento školní 
rok ukončili a rozjeli táborové aktivity.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Poněvadž se blíží konec školního roku, chtěl 
bych vás touto cestou informovat o důležitých 
událostech v životě školy. Domnívám se, že se
máme čím pochlubit.

Zaměřím se zejména na aktivity, které naše 
škola podporuje plánovitě a cílevědomě. Jednou 
z nich je možnost plavecké výuky již v 1. roční-
ku, kdy žáci absolvují sedm lekcí předplavecké-
ho výcviku a žáci 4. a 5. ročníku se zúčastňují 
tzv. zdokonalovacího plaveckého výcviku. Město 
Slavičín prostřednictvím dotace výrazně podpo-
ruje tuto aktivitu, za což patří poděkování. 

Již několik let organizujeme pro předškoláky 
v jarních měsících Miniškolu. Budoucí prvňáci 
stráví tři odpolední vyučovací bloky ve školních 
lavicích pod vedením paní učitelek; budoucí žáč-
ci si tak vyzkouší školu na „nečisto“. Dále po-
kračujeme ve výuce čtení metodou SFUMATO. 
Charakteristickým rysem této metody je plynu-
lé a vázané čtení. Již několik let touto metodou 
vyučujeme a můžeme konstatovat, že se nám
v praxi velmi osvědčila.

Pokračuje i tzv. inkluze, jež upravuje vzdělává-
ní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Postupně jsme zpracovali agendu k podpůrným

opatřením, využíváme funkce asistenta pedago-
ga. Pracujeme s žáky, kteří mají v podpůrném
opatření doporučení být zařazeni do pedagogic-
ké intervence či speciální pedagogické péče.

Podařilo se využít možnosti podpory stravová-
ní pro žáky ze sociálně slabších rodin, a to díky
nadaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., přijetím fi -
nančního daru za účelem úhrady stravného pro
vybrané děti. I v příštím roce budeme opět usilo-
vat o možnost být zařazeni do tohoto charitativ-
ního projektu Ivany a Pavla Tykačových. 

Dále jsme ukončili projekt pod názvem „Ša-
blony ZŠ Slavičín – Malé Pole“. Byl zaměřen
zejména na zlepšení kvality vzdělávání formou
doučování žáků ohrožených školním neúspě-
chem a na rozvoj čtenářských dovedností pro-
střednictvím čtenářského klubu. V tomto škol-
ním roce jsme se zaměřili i na podporu rozvíje-
ní logiky v klubu deskových her a zábavné logi-
ky. Všechny tyto aktivity byly realizovány v obdo-
bí od 1. září 2017 do 31. srpna 2019. Na zákla-
dě dobrých zkušeností z tohoto projektu jsme
v měsíci červnu 2019 podali žádost na projekt
Šablony 2, které jsou pokračováním stávajícího.

V termínu 14. – 18. března 2019 proběhla
na naší škole inspekční činnost, která byla za-
měřena na hodnocení podmínek, průběhu a vý-
sledků vzdělávání. Dá se říct, že ČŠI nás „pro-
klepla“ ve všech oblastech. Závěry inspekční 
činnosti byly pro nás velmi pozitivní. Pokud se
týká období od minulé inspekce, bylo konstato-
váno, že v úrovni školy došlo ke zlepšení mate-
riálních a fi nančních podmínek, což se pozitivně
projevilo na kvalitě vzdělávání. Silnou stránkou
naší školy (dle hodnocení ČŠI) je i vytváření pří-
jemné pracovní atmosféry mezi žáky a pedago-
gy. Vedení školy konkrétní spoluprací s jednotli-

vými pedagogy napomáhá zkvalitňovat vzdělá-
vání každého žáka. Vzájemné vztahy mezi účast-
níky vzdělávání mají pak pozitivní vliv na kvali-
tu výuky. Při kontrole bylo zároveň konstatová-
no, že nebylo zjištěno žádné porušení právního
předpisu. Všechna tato zjištění jsou pro nás po-
vzbuzující a zavazující do další pedagogické čin-
nosti.

Naše úsilí o vybudování plnohodnotné jazyko-
vé učebny bylo korunováno úspěchem díky re-
alizaci projektu v ZŠ Slavičín – Malé Pole, p.o.,
pod názvem Modernizace jazykovo-počítačové
učebny. Akce byla provedena v dubnu 2019. Do-
šlo k celkové rekonstrukci stávající učebny, díky
čemuž vzniklo 22 míst s plnou vybaveností pro
výuku cizích jazyků. Byl dodán nový nábytek, in-
teraktivní tabule, dataprojektor, ovládací pult
a další potřebné vybavení pro plné využití učeb-
ny. Rovněž byly realizovány stavební práce po-
čínaje zabudováním veškeré kabeláže do pod-
lahy, následným položení nové podlahové kryti-
ny, bylo vyměněno osvětlení, vymalováno a pro-
vedeny další dokončující práce. Již nyní, před
prázdninami, se těšíme na využití tohoto moder-
ního systému ve výuce.

Neopomíjíme ani další vylepšování prosto-
rů školy. V době letních prázdnin dojde k zásad-
ní úpravě šaten. Dosavadní drátěné kóje budou
nahrazeny uzamykatelnými skříňkami pro kaž-
dého žáka.

Ještě jednou chci poděkovat vedení měs-
ta Slavičín za podporu při realizaci výše zmíně-
ných aktivit. Spolupráce s městem Slavičín je
po všech stránkách velmi dobrá.

Přeji vám, rodičům a dětem, hodně sluneč-
ných dnů, příjemné prožití zasloužených dovole-
ných a ať načerpáte všichni dostatek sil do no-
vého školního roku 2019/2020.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy 

Deváťáci ze ZŠ Vlára míří na střední 
školy v okolí 

Necelá třetina (17 žáků) deváťáků ze 
Základní školy Vlára si pro své další studium vy-
brala tu nejbližší střední školu, tedy GJP a SOŠ 
Slavičín. Devátou třídu letos ukončilo na Vláře 
59 žáků. 85 procent z nich se dostalo na ma-
turitní obory a jen devět žáků zamířilo na tříle-
té učební obory.

Procento žáků hlásících se na obory s ma-
turitou se příliš nemění. Ve srovnání s minu-
lým rokem je zde opět mírné zvýšení zájmu 
o technické, především strojírenské obory. Šest 
žáků míří na školy mimo Zlínský kraj. U učebních
oborů žáky lákají buď opět strojírenské obory, 
nebo oblast služeb (kuchař, řezník). „Zcela vy-
mizel zájem o klasické stavební profese, jako je 
zedník, klempíř, instalatér či tesař,“ srovnal sou-
časnost s dřívějškem ředitel ZŠ Vlára Petr Na-
vrátil.

S výběrem dalšího studijního směřování po-
máhá žákům ve škole i výchovný poradce, kte-
rý mimo jiné organizuje exkurze do středních
škol v našem regionu. „Samozřejmě jsem po-
skytoval poradenství při výběru škol, profesního 
uplatnění pro žáky a hlavně při vyplňování při-
hlášek. Spolupracoval jsem s rodiči a se zástup-
ci středních škol,“ popsal“ ředitel, který v tomto 

školním roce dočasně tuto pozici zastával. Další 
školy, které deváťáky ve větší míře zaujaly, jsou
například SOŠ Uherský Brod (9 žáků), Střední 
průmyslová škola Zlín (7 žáků) či SOŠ Luhačo-
vice (6 žáků). 

„Obliba některých škol, například zlínské prů-
myslovky, se spíše zvyšuje. Naopak dříve oblíbe-
ná Obchodní akademie, kam odcházeli studen-
ti po desítkách, už dnes tolik neláká,“ doplnil “ ře-
ditel Navrátil.

Celkově má za sebou škola dobrý rok. „Poved-
lo se například otevřít dvě nové odborné učeb-
ny přírodopisu a technických činností,“ vyzdvihl“
Navrátil, který také chce poděkovat žákům
a rodičům za kvalitní spolupráci. „Měli jsme vel-
mi klidný rok, a proto děkuji žákům za přístup
a rodičům za důvěru,“ uzavřel ředitel ZŠ Vlára.
 (šim)

2. místo v krajském 
fi nále McDonal-
d ś Cup

15. května se
uskutečnilo ve spor-

tovním areálu Vlastislava Marečka ve Zlíně kraj-
ské kolo McDonald ś Cupu. Jedná se o 22. roč-
ník významného celostátního fotbalového turna-
je pro žáky prvního stupně základních škol. ZŠ
Slavičín – Vlára měla obsazení v mladší kate-
gorii, kde se probojovala po vítězství v okrsko-

Základní škola Vláraá vých a okresních kolech. Naši fotbalisté odehrá-
li skvělý turnaj a v silné konkurenci sportovních
škol obsadili 2. místo. Slavnostního předávání 
cen se zúčastnili sportovní manažer FC Fastav
Zlín Zdeněk Grygera a další hráči FC Fastav Zlín.
Patronem letošního ročníku byl Jan Bořil – hráč
SK Slavia Praha.

Pochvalu za vzornou reprezentaci školy a vý-
borný přístup k soutěži zaslouží Patrik Fojtů,
Oliver Überall, Matyáš Dorúšek, David Ruman,
Adam Ptáček, Adam Liška, Martin Both, Tomáš
Homola, Josef Vacula a Jan Valenta.

Ing. David Ptáček

Mezinárodní sportovní den
Dne 6. května proběhl na atletickém hřišti

Vlára Mezinárodní sportovní den. V rámci pře-
shraniční spolupráce se Základní školou J. Kráľa
Nová Dubnica si žáci 2. stupně mohli změřit síly
v běhu na 60 m, 200 m, skoku dalekém, hodu
míčkem, vrhu koulí, ve střelbě šestek na koš
a štafetě 4x100 m. Závodilo se ve dvou katego-
riích (6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník).

V mladší kategorii naše týmy obsadily
2. a 3. místo za žáky 7. ročníku ze ZŠ Nová Dub-
nica. Ve starší kategorii 3. místo obsadili devá-
ťáci z Nové Dubnice, 2. místo osmáci z Nové
Dubnice a nejlepším týmem Mezinárodního
sportovního dne se stali žáci ze třídy 9.B ZŠ Sla-
vičín-Vlára. Ing. David Ptáček
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Nová ředitelka GJP a SOŠ: Chci vytvořit
příjemnou, ale náročnou školu

Majáles 2019 V pátek 17. května se konala již tradiční akce naší školy – Majáles. Tématem letošního
majálesu byly sporty. Každá třída si tak vybrala jeden sport, který na majálesu prezentovala. Tato akce
byla fi nančně podpořena městem Slavičín.

Málokdo zná slavičínské gymnázium tak 
jako ona. Šestnáct let byla zástupkyní ředitele 
a teď se po odchodu Josefa Maryáše stala Li-
buše Pavelková zaslouženě ředitelkou Gymná-
zia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavi-
čín. „Prázdniny strávím celé v práci,“ usmívá se“
nová ředitelka.

Co budete o prázdninách ve škole dělat, 
chystat rozvrh?

To ani ne, rozvrhy má ve své kompetenci zá-
stupkyně. Tou se nově stala Eva Jurčová, tak ji 
do své bývalé pozice musím zaučit. Já se budu 
věnovat přípravě školního roku, plánování, per-

sonálnímu zabezpečení a hlavně ekonomické 
stránce, protože ředitel je klíčová postava a zá-
sadní je, aby se škola dál vyvíjela. 

Jaké byly Vaše první kroky ve funkci ředi-
telky?

Nejprve jsem svolala poradu vedení, na kte-
ré jsem představila doplnění svého týmu. Po-
tom jsem jmenovala statutárního zástupce 
a zástupkyni pro gymnázium, což byl krok, kte-
rý jsem jako zástupce pověřený řízením ško-
ly od 1. dubna udělat nemohla. Od dubna až 
do svého jmenování 1. června jsem tedy pra-
covala za dva, jako zástupkyně i jako ředitelka. 

Teď ten enormní tlak snad trochu poleví.
V jaké je škola kondici?
Řekla bych, že v dobré. Pozitivní je, že obě

budovy jsou po náročných stavebních úpra-
vách, s moderním materiálně-technickým záze-
mím. Díky tomu se můžu soustředit na pedago-
gické vedení jak gymnázia, tak střední odbor-
né školy, což považuji za nejdůležitější úkol ře-
ditele.

Jaký význam má škola pro Slavičínsko?
Velký, a proto chci, aby se škola stala neod-

myslitelnou součástí nejenom města Slavičín,
ale i celého  regionu. Musíme si uvědomit, že
ne každé město naší velikosti má střední školu,
a tady je dokonce i s gymnáziem. U „sošky“ je
nejdůležitější dbát na úzké sepětí studia s pra-
xí, tedy co nejvíc propojovat školu s místními fi r-
mami v podobě stáží či exkurzí. Prostě tak, aby-
chom mohli zaměstnavatelům dodávat kvalifi -
kované mladé lidi.

Ze střední odborné školy mají studenti pra-
covní možnosti přímo v místě, ale co po gym-
náziu? Tam je předpoklad odchodu na vyso-
kou školu, ne?

S tím příliš nesouhlasím, doba se totiž změ-
nila. Šikovný gymplák může dělat práci, jakou
bude chtít. Podle mě je zásadní pro dnešní 
dobu umět dobře cizí jazyk, komunikovat, zvlá-
dat týmovou práci a řešení problémů. Na to stu-
denty dokážeme připravit velmi dobře. V dneš-
ní rychle měnící se době je stejně těžké odhad-
nout, jaké povolání bude v kurzu za deset či
dvacet let, takže je dobré připravit se v nejšir-
ším spektru znalostí.

Jakou školu chcete pod svým vedením vy-
tvořit?

Mým cílem je, aby sem chodili studenti rádi.
Prostě příjemné, i když náročné prostředí,
na které budou celý život vzpomínat a díky kte-
rému ve Slavičíně zapustí kořeny.  (šim)

Týdenní letní kurzy a stáže
 Turistický kurz ve Velkých Karlovicích absolvo-
vali žáci druhých ročníků na SOŠ.
 Týdenní stáž v Paříži a Štrasburku absolvovali 
žáci Gymnázia. Navštívili kulturní památky a par-
lament EU.
 Žáci tříd sexty a G-2 absolvovali v předposled-
ním červnovém týdnu vodácký kurz na řece Ora-
vě v Pieninách 
 Žáci septimy a G-3 se zúčastnili cyklistického 
kurzu v Jeseníku nad Odrou

Projektové aktivity

 V rámci projektu dotovaného z operačního 
programu výzkum, vývoj, vzdělávání „Šablony“ 
jsme získali 50 nových notebooků pro výuku. Cel-
kové náklady projektu jsou 1 769 300 Kč.
 Třítýdenní stáže v partnerské střední odbor-
né škole v rakouské Fachberufsschule ve Wolf-
sbergu budou od září absolvovat žáci strojíren-
ských oborů a oboru informační technologie, a to 
ve schváleném projektu  Erasmus+ za 54 000 
eur. 

Úspěch ve fyzice
Blahopřejeme Janu Červeňanovi k 1. místu 

v krajském kole fyzikální olympiády kategorie C.

Setkání zástupců spolupracujících fi rem
Záštitu nad pravidelnou konferencí fi rem spo-

lupracujících se školou v odborném výcviku dne 
20. června převzal Mgr. Petr Gazdík – radní Zlín-
ského kraje pro školství. Jednání mělo na progra-
mu uvedení do provozu nového CNC frézovacího 
centra z OP IROP, stipendijní podporu žáků na OV 
a společnou náborovou strategii žáků na základ-
ních školách.

Od září bude na škole působit 
americká lektorka angličtiny

Fulbrightův program takto zajistí pro školní 
rok 2019/2020 zkvalitnění výuky cizích jazy-
ků a příležitost komunikovat s rodilým mluv-
čím.

Škola hledá pro tuto lektorku podnájem 
nejlépe ve Slavičíně a blízkém okolí. Jedná 
se o studentku, které částečně hovoří česky. 
Informace podá Mgr. Hana Urbanová, 

e-mail:hurbanova@gjpslavicin.cz

Maturovali jsme na SOŠ i Gymnáziu, proběhly 
závěrečné zkoušky učňů



V Z P O M Í N Á M E

Dne 23. července 2019 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš tatí-

nek a dědeček pan Jaroslav MÍČA
z Hrádku. S láskou a úctou

vzpomínají syn Jaroslav a dcera Irena
s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

V letošním roce by se dožili 95 a 100 let 
naši rodiče pan Bohumír

a paní Bohumila JAHNOVI ze Slavičína.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Bohumila a Ivana s rodinami.

Dne 16. července 2019 uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

František MARYÁŠ. Za tichou vzpomínku 
děkují syn a dcery s rodinami.

Dne 19. července 2019 vzpomeneme 
5. výročí chvíle, kdy nás navždy opustila

naše drahá maminka, manželka, babička,
dcera, sestra a teta, paní Lenka JANŮJOVÁ
(rozená Janoušková). S láskou a úctou stále

vzpomíná rodina.

Dne 12. června 2019 jsme si připomněli
20. výročí úmrtí pana Karla KOBĚRSKÉHO
z Hrádku. S láskou a úctou vzpomíná man-

želka a děti s rodinami.

Dne 21. července 2019 by se dožil 85 let 
pan Antonín VESELÝ z Bohuslavic.Ý

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 10. července 2019 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Emila KŘÍŽE ze Šanova. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou 

vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Dne 9. července 2019 si připomeneme 
15. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustil náš milovaný syn, tatínek
a dědeček, pan Miroslav JANČAŘÍK

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomína-
jí maminka Marie Jančaříková, syn Miroslav

s rodinou, syn Roman, syn Zbyněk 
s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Společenská kronika

Dne 19. července 2019 by se dožil 90 let
pan Zdeněk FLOREŠ ze Slavičína. S láskou

a úctou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 14. července 2019 by se dožil 100 let 
pan Jaroslav MÜNSTER z Nevšové a dne
24. července 2019 uplyne 43 let od jeho 
úmrtí. Stále vzpomínají manželka a syno-

vé s rodinami.

Dne 13. července 2019 by se dožila 80 let 
naše maminka a babička, paní 

Anna RAKOVÁ z Divnic. S láskou 
a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 31. července 2019 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Vojtěšky REMEŠOVÉ z Nevšové. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou 

vzpomíná syn Miroslav s rodinou.

Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli 
doprovodit na poslední cestě pana 
Svatopluka KOBĚRSKÉHO. Rovněž 

děkujeme za projevy soustrasti a květinové
dary. Velký dík patří také personálu

Městské nemocnice ve Slavičíně za péči,
kterou mu věnovali. Zarmoucená rodina

Dne 20. července 2019 by se dožila 90 let 
paní Anděla URBÁNKOVÁ ze Slavičína.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 19. července 2019 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí pana Zdeňka PETRŮ

z Petrůvky. S láskou a úctou vzpomíná
manželka, dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem za účast na posledním 
rozloučení s panem 

Ing. Václavem NÁPLAVOU. Rovněž děkujeme
za projevené kondolence a květinové dary.

Rodina Náplavova

NAROZENÍ – DUBEN
David Ščuglík a Barbora Juřičková – dce-
ra Kateřina

NAROZENÍ – KVĚTEN
Tomáš a Monika Hlavňovských – dcera So-
fi e

SŇATKY – KVĚTEN
Ondřej Balšan a Lucie Kovářová
Mikuláš Múdry a Vlasta Křížová
Lukáš Míča a Tereza Studenková
Michal Ščuglík a Veronika Galovská

ÚMRTÍ 
 12. 5. 2019  František Domorád,
  94 let, Slavičín
 16. 5. 2019  Svatopluk Koběrský,
  53 let, Hrádek
 18. 5. 2019  Vladislav Rak, 82 let,
  Slavičín
 19. 5. 2019  Jaromír Fojtů, 65 let,
  Slavičín
 19. 5. 2019  Miroslav Sviták, 84 let, 
  Petrůvka
 20. 5. 2019  Květuše Wichterlová,
  95 let, Písek
 28. 5. 2019  Hedvika Kunderová,
  95 let, Mělník

Ve středu 19. června 2019 oslavil náš otec Mons. Marian DEJ 20. výročí kněžství… Dě-
kujeme mu za jeho službu v naší farnosti a do dalšího kněžského působení mu přejeme
a u Pána vyprošujeme hojnost Božích milostí a darů Ducha Svatého!

vděční slavičínští farníci

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Marie Častulíková 
neordinuje ve dnech 8. – 12. července. 
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.

MUDr. Roman Überall 
neordinuje ve dnech 8. – 21. července. 
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.

MUDr. Jiří Zabloudil 
neordinuje ve dnech 15. – 26. července a ve dnech 
12. – 16. srpna. Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

MUDr. Radmila Pinďáková 
neordinuje ve dnech 22. července – 2. srpna.
Zastupuje MUDr. Roman Überall.

MUDr. Jiří Henčl 
neordinuje ve dnech 29. července – 9. srpna. 
Akutní případy budou ošetřeny v Krajské nemocnici
T. Bati (porodnice).
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Tradice divadla pod širým nebem pokračuje také letos.
Od 12. července budou plnit letní scénu a nádvoří slavičínského muzea

představení SemTamFóru a hostujících divadel aby – slovy klasika – „zába-
vu i poučení přitažlivou divadelní formou divákovi přinesla“.

První představení letošního Léta s divadlem (12. 7.) se z technických dů-
vodů neodehraje v zámeckém parku, ale v Sokolovně. Ve Slavičíně se popr-
vé představí Divadlo RePublika – projekt, který připravuje Divadlo SemTam-
Fór a je zaměřen výhradně na satirická představení. Inscenace Jana Nos-
ka Nováka „2084“ je inspirována antiutopickým románem George Orwel-
la „Devatenáct set osmdesát čtyři“ a Divadlo RePublika ji pravidelně hrává
v pražském klubu Rock Café, přesto v ní uvidíte i slavičínské herce.

I když Jan Nosek Novák vychází z Orwellova známého románu, nahlíží 
na něj současnou optikou a posouvá tento příběh o 100 let, k čemuž do-
dává: „Stejně jako autor ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století s hrů-
zou předpovídal budoucnost, tak se i my díváme na náš „zítřek“, ale radši si
z toho děláme legraci. Není to výsměch, ale pud sebezáchovy.“

Druhým pátečním představením bude (19. 7.) Zakázané uvolnění. Tuto
hořkou komedii, podle jejíhož textu vznikl i stejnojmenný fi lm, uvedl Sem-
TamFór ve Slavičíně v premiéře před pěti lety. Inscenace pomalu směřuje
ke své derniéře, a proto jsme se ji rozhodli znovu představit slavičínským di-
vákům a přivézt ji opět na místo, kde vznikala.

Posledním představením hlavního programu (26. 7.) je novinka Jak jsem
vyhrál válku. Tato válečná komedie se na Valašském křoví setkala s vel-
kým úspěchem, takže kdo ji neviděl, bude mít možnost toto napravit. Zve-
me však také ty, kdo toto představení už viděli, ať se na něj přijdou podívat
i pod širé nebe. Pokud vyjde počasí, můžete se těšit na příjemné setkání se
slavičínskými herci i jejich kolegy z celé Moravy.

Doprovodný program na nádvoří muzea přináší menší a netradiční diva-
delní kusy a také písničkáře a youtubera MC Quida, „Fanouška prezidenta“,
jak je jeho vystoupení nazváno.

Anotace na všechna představení Léta s divadlem budeme postupně zve-
řejňovat na facebookovém profi lu Léta s divadlem.

Za podporu Léta s divadlem děkujeme městu Slavičín, které je spolupo-
řadatelem této skvělé akce. Těším se na setkání v divadle

Za Divadlo SemTamFór Jan Julínek

Léto s divadlem

Městské muzeum Slavičín

Otevírací doba v červenci a srpnu
po  13131111311313:00:00000000000 –   16:000
útútút  ZAZAZZZAZAZAZAZA Z VVVVŘVŘEŘEŘEVVVVVVV NNNONN
st,st,st  čtčt, pp, ppp, á 1á 1á 111á 13:3:03:33:003:00 –0 –0 –00 –0 0  161 :00:00
so,so, ne neeeene 14 14 14 14141 :00:00:00:00:00: 00 – –  – – 171717:17:7:17:17:17:17:000000000000000000
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tiž vytékala špinavá voda do Lipovského potoka.
V červenci 1990 mělo být koupaliště mimo pro-
voz, kvůli úmorným vedrům však bylo povoleno

napustit bazén. Po čtrnác-
tidenním provozu se musel
bazén vypustit a znovu na-
pustit, aby voda vyhovovala
požadavkům hygieniků.

Rekonstrukce čističky
a připojení na veřejnou ka-
nalizaci se koupaliště dočka-
lo až v letech 1990 – 1991.
Následující rok se pokračo-
valo rekonstrukcí vany ba-
zénu, která zmenšila hloub-
ku bazénu do dnešní podo-
by, tedy svažitě s maximální 
hloubkou 1,80 m. Dále byla
zabudována monobloková
čistírna vod, částečně opra-
veno oplocení, zbudována
hlavní brána. Nového nátě-
ru se dočkaly dřevěné šatny.

Sociální zařízení se sprchami v současné po-
době bylo vybudováno v letech 2005 – 2006.

V letech 2016 – 2017 prošel areál koupališ-
tě rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletní opravou
prošel bazén s přilehlým dětským brouzdalištěm
a vybudován byl nový objekt s šatnami, zázemím
pro plavčíky a bufetem s venkovním posezením.
Do areálu koupaliště přibylo i hřiště na beachvo-
lejbal a nové herní prvky pro děti.

(jip)

Letní koupání ve Slavičíně má tradici dlou-
hou desítky let. Ve kterém roce se však zača-
lo se stavbou koupaliště, to se nám nepodaři-
lo přesně dopátrat. Dostup-
né historické prameny totiž
o této události mlčí. Víme jen
to, že jeho předchůdcem byla
už v meziválečném období 
dřevěná nádrž pod splavem
na Lipovském potoku zbudo-
vaná rodinou Wichterlových.

V roce 1955 vyvstala nut-
nost stávající koupaliště
upravit. Problémem byl hlav-
ně nedostatek vody, proto-
že do bazénu putovala voda
z potoka a její výměna byla
závislá na aktuálním průto-
ku. Situaci komplikoval i fakt,
že návštěvníci neměli mož-
nost před vstupem do bazé-
nu se očistit. Rozměry tehdej-
šího bazénu byly 33x16 m,
hloubka 3,5 m.

Plány na rekonstrukci byly velké. Zbudována 
tehdy měla být zděná budova, do níž by byla situ-
ována pokladna, bufet, skladiště, místnost pro 
plavčíka a šatny. V návrhu nechyběla ani sklu-
zavka na betonové konstrukci vysoká 3,55 m. 
V nejhlubší straně koupaliště měly být vybudo-
vány skokanské můstky, jeden vysoký 1 metr
a druhý třímetrový jako jednoduchá trubko-
vá konstrukce. Velkoryse pojaté plány však na-

Koupaliště před lety: hluboké 3,5 metru a vstupné za 2 Kčs

Samé pozitivní novinky přináší slavičínské 
koupaliště. Cena vstupného se nezměnila, zato 
přibyla místa ve stínu u bufetu. „O zvětšení za-
hrádky jsem žádala na popud zákazníků, loni 
byla doslova rvačka o místo ve stínu,“ uvedla “
provozovatelka bufetu Veronika Žáková.

Koupaliště po své poslední rekonstrukci z let 
2016 – 2017 nabízí moderní plavecký bazén, 
dětské brouzdaliště, lehátka, dětské hřišťátko, 
lavičky a také převlékací šatny se sprchou. „Loni 
jsme pro návštěvníky koupili sedací vaky, které 
jsou půjčovány za minimální kauci,“ doplnil“ Jan
Janeček, jednatel Služeb města Slavičína, kte-
ré se o koupaliště starají. 

Od modernizace se kvalita vody v bazénu ne-
přetržitě monitoruje ve strojovně a několikrát 
za den i ručně. Minimálně jednou za koupací 

sezonu je kvalita vody kontrolována národními 
kontrolními orgány. „Provoz koupaliště je velmi 
nákladný, den provozu stojí zhruba čtrnáct tisíc 
korun,“ vyčíslil“ Janeček. 

Navzdory tomu zůstává vstupné stejné a ne-
změnila se ani provozní doba od 10 do 20 ho-
din (s ohledem na aktuální počasí). Také bufet 
nabídne ceny téměř totožné s loňskou sezonou. 
K dispozici je i beachvolejbalový kurt (pronájem: 
50 Kč/hodina), který se rezervuje přímo na po-
kladně koupaliště (tel.: 608 843 554).

Návštěvníci mohou navíc bezplatně využít 
v celém areálu bezdrátové připojení k internetu. 
Veškeré informace o provozu koupaliště a změ-
ny otvírací doby jsou pravidelně zveřejňovány 
na facebookovém profi lu Koupaliště Slavičín. 
(šim)

Na koupališti se rozšířilo posezení u bufetu, vstupné zůstává
Celodenní vstupné: 
dospělí 50 Kč
děti do 3 let zdarma
studenti (po předložení průkazu) 25 Kč
děti do 15 let 25 Kč
ZTP, ZTP-P a doprovod 25 Kč
senioři od 65 let 25 Kč
rodinný vstup
(2 dospělí + max. 5 dětí) 110 Kč

Odpolední po 15. hodině:
dospělí 30 Kč
děti do 3 let zdarma
děti do 15 let 20 Kč
studenti (po předložení průkazu) 20 Kč
ZTP, ZTP-P a doprovod 20 Kč 
senioři od 65 let 20 Kč
rodinný vstup (2 dospělí + 2 děti) 70 Kč

konec byly zrealizovány jen částečně. Ke stav-
bě zděných budov nedošlo a původní dřevě-
né budovy se zachovaly s mírnými opravami až 

do doby nedávné.
Bezpečnost plavců měli na starosti plavčíci – 

brigádníci či studenti. Od 50. let se na koupališ-
ti vybíralo vstupné. V 60. letech činilo celoden-
ní vstupné 1 Kčs pro děti a 2 Kčs pro dospělé. 
Vstupné v této výši se udrželo dlouhá desetiletí 
především kvůli nízkému komfortu zázemí a hor-
ší kvalitě vody.

Na konci 80. let se začalo ukazovat, že bude 
nutné bazén napojit na kanalizaci, do té doby to-



12

fi rma HOPA CZ s.r.o. 
Slavičín  hledá 
zaměstnance na pozici
Výrobní dělník – 
extruze plastů

Náplň práce:
výroba plastových profi lů 
(obsluha extruzní linky)
údržba strojů a zařízení
směnný provoz

Předpoklady uchazeče:
SOU/SŠ, ochotu učit se novým věcem, 
fl exibilita
technická zdatnost
spolehlivost, svědomitost, pečlivost
řidičský průkaz skupiny B (výhodou, niko-
li podmínkou)
zkušenosti s výrobní linkou, praxe v oboru 
vítanou výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní české společnosti
příspěvek na stravování
motivující fi nanční ohodnocení
nástup dle dohody
V případě vašeho zájmu o tuto pozici, 
zasílejte životopis na adresu bonko@hopa.cz

PGI MORAVA, s.r.o.
Do naší provozovny kovovýroby v areálu TVD
v Rokytnici přijmeme zaměstnance na tuto po-
zici:
Mistr strojírenské výroby 

Požadujeme
Vzdělání: SO, ÚSO se zaměřením strojíren-
ství
Ostatní znalosti: Znalost práce na PC (MS
Word, MS Excel, řidičský průkaz sk. B
Ostatní požadavky: Zkušenosti s vedením
týmu, výborné komunikační, organizační a ar-
gumentační schopnosti, fl exibilita, schopnost
improvizace, vysoké pracovní nasazení 

Pracovní náplň
Řízení a organizace práce 
Vedení pracovního kolektivu cca 40 osob

NABÍZÍM K PRONÁJMU TRAFIKU 
NA ULICI DLOUHÁ (NAD ALBERTEM)
Bližší informace v trafi ce.

OBCHOD REA (býv. hotel Slavičan) zve k náku-
pům velkého výběru hraček, vlny a příze na plete-
ní/háčkování pro mimina i batolata (nové druhy 
i značky). Rovněž nabízíme hračky na písek i pro 
hry s vodou a do vody, lehátka, bazénky, bazé-
ny a doplňky.

 ÚKLIDOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE V DOMÁC-
NOSTI – Nestíháte, síla nebo čas vám nedovo-
luje pracovat doma? Pokusíme se Vám pomoci. 
Provedeme pro Vás práce spojené s údržbou čis-
toty i běžným chodem domácnosti. Pomůžeme
Vám i s prací na zahradě a kolem domu (sečení 
trávy, mytí auta aj.). 
Cena dohodou. Tel.: 603 439 951.

 Kontrola práce a dodržování předpisů
 Evidence docházky, zpracování podkladů
pro mzdy 

Nabízíme
 Práci v jednosměnném režimu
 Možnost seberealizace a profesního rozvo-
je, zvyšování profesní kvalifi kace v rámci fi rem-
ního i externího vzdělávání 
 13. plat dle výsledků hospodaření fi rmy 
 Osobní konta ze sociálního fondu 
 Zajímavé fi nanční ohodnocení, další za-
městnanecké benefi ty (dotované stravování,
rekreace, rehabilitace, jazykové kurzy, bezúroč-
né půjčky, příspěvky na penzijní připojištění, fi -
remní kulturní a sportovní akce, apod.)

Písemné životopisy se sdělením, zda souhlasí-
te se zpracováním osobních údajů pro účely vý-
běrového řízení a  uložením Vašich dat do in-
terní fi remní databáze uchazečů zašlete na ad-
resu: personalni@pgimorava.cz

Dne 24. 5. 2019 spo-
lečnost TVD-Technická
výroba a.s. pořádala pro

své zaměstnance a rodinné příslušníky již 4. roč-
ník dětského dne. Tento rok je ve znamení 30
let výročí společnosti od jejího založení, což bylo
také na dětském dnu znát. Dětského dne se zú-
častnilo asi 1000 lidí. 

Program byl velmi pestrý. Děti mohly využít
různých atrakcí v podobě skákacího hradu, aktiv-
ního centra, živého stolního fot-
balu a spousty dalších. Ve spo-
lupráci s DDM Slavičín byla pro 
ty kreativnější připravena dílnič-
ka, kde si mohly něco namalo-
vat na tašku anebo vytvořit pís-
kový obrázek. Samozřejmě ne-
chybělo ani malování na obli-
čej a jízda na koních. Tradič-
ně na dětském dnu byl kouzel-
ník s programem MAXPARÁDA
a s cukrovou vatou.

Poté děti roztančili šoume-
ni ze skupiny Maxim Turbulenc. 
Mnohé zaujala velmi zajímavá 
komentovaná ukázka výcviku 

psů, kterou si připravil kynologický klub Vysoké 
Pole. Překvapením pro děti i dospělé byl ukotve-
ný balon, kdy si mohli naši zaměstnanci s dětmi 
vyzkoušet, jaké je to létat v balonu.

Závěrem dětského dne dospělé účastníky roz-
tančila skvělá valašská skupina Fleret s vynika-
jící Zuzanou Šulákovou. A v neposlední řadě by-
chom neměli zapomenout, že celým programem 
hudebně provázel a moderoval nezapomenutel-
ný DJ Zdenda.

TVD – Technická výroba, a.s.

TVD oslavilo 30. výročí
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Mimořádně úspěšný rok má za sebou 
A-tým FC TVD Slavičín. Po zdařilé druhé půli 
sezony, kdy prohráli pouze jednou, vybojova-
li poctivým přístupem a aktivní hrou první mís-
to v divizi E. Mají tak právo na postup do 3. ligy, 
který však nevyužijí. „Chceme dál pokračovat 
ve výchově našich mladých odchovanců, pod-
porovat jejich rozvoj a připravovat je pro výkon-
nostní fotbal, aby dostávali čím dál větší prostor 
v A mužstvu. I proto jsme se rozhodli v setrvá-
ní v divizi pro další rok. Nicméně co jsme nepři-
jali letos, o to se můžeme pokusit v následují-
cím ročníku,“ naznačil“ předseda klubu Vlas-
timil Rak.

Klub tak učinil po společné domluvě s hrá-
či. Ti už si na příští sezonu kladou vysoké cíle. 
„Divize je už velmi slušná soutěž a vyhrát ji je

Fotbalisté Nevšové získali 29. května na zlín-
ském stadionu Letná Pohár Krajského fotbalo-
vého svazu (dřívější Pohár hejtmana Zlínského 

Fotbalisté jsou po 10 letech opět první. Zůstávají však v divizi

Nevšovští fotbalisté vybojovali Pohár KFS

pěkný pocit. Popravdě o to víc bych ji chtěl vy-
hrát i příští rok, tak snad se to povede,“ podotkl “
záložník Vojtěch Kalus, který věřil celé jaro,
že na první místo tým dosáhne. Podobně to cí-
til i vyhlášený „bomber“ Ondřej Školník, jenž dal
za sezonu 11 gólů. „Postup patří mezi mé nej-
větší úspěchy. Navíc je to o to cennější, že je to
doma,“ prohlásil po posledním vítězném zápase“
s Bruntálem. „Jarní část byla jedním slovem
úžasná. Byli jsme na vítězné vlně,“ popsal“ Škol-
ník.

Jediný pamětník minulého postupu z divize je
kapitán Petr Švach, největší srdcař týmu, který
nevypustil žádný souboj. Společným faktorem
úspěchu je prý dobrá parta kluků, která táhne
za jeden provaz. „Před deseti lety jsme postou-
pili, což byl o malinko pro mě cennější, ale zase

kraje, pozn. red.) a zahrají si tak v příští sezo-
ně prestižní celostátní soutěž MOL cup. Zápas
byl velmi napínavý. Nevšovjané po první půli pro-

teď jsem o deset let starší, proto je to pro mě
krásnější,“ řekl“ Petr Švach. Který titul byl pro
něj těžší? ,,O malinko více ten minulý, protože
tam jsme hráli do posledního kola, kdežto tady 
už kolo před koncem bylo rozhodnuto,“ srovnal “
kapitán.

Na tuto sezonu bude rád vzpomínat i trenér
Petr Slončík, pro něhož jde o první trenérský
úspěch. „Věřil jsem, že to zvládneme. Do týmu
se podařilo zapracovat mladé posily a herní 
stránka se posunula zase o kus dál. Na týmu šla
vidět mnohem větší stabilita jednotlivých výko-
nů. Mančaft neměl žádný větší výpadek,“ shrnul
trenér Petr Slončík a odhalil jeden z klíčovýchk
aspektů titulu: „Nedobytná domácí tvrz. Z osmi 
zápasů všech osm kluci vyhráli a také díky tomu
jsme první.“  (šim)

hrávali s lídrem Krajského přeboru ze Skaštic
po brance Motala 0:1 a brankář Vaculík svůj tým
několikrát podržel. Ve druhém dějství se kar-
ta obrátila a Nevšová favorizovaným Skašticím
pěkně zatápěla. Nevšovjané například trefi li tyč
skaštické branky a další šance nevyužili. Skaš-
tice měly možnost v závěru utkání rozhodnout
ve svůj prospěch, ale to se jim nepodařilo.

Rozuzlení zápasu přišlo v 91. minutě, kdy
zkušený Svatopluk Beňo srovnal na konečných
1:1. O držiteli poháru se tak muselo  rozhod-
nout v penaltovém rozstřelu. V něm se vyzna-
menal nevšovský brankář Pavel Vaculík, kte-
rý jednu penaltu Skašticím chytil. Všichni hráči
Nevšové své penalty proměnili a získali tak Po-
hár Krajského fotbalového svazu, což zapíše zla-
tým písmem do dějin nevšovského fotbalu. Nev-
šová si v příštím ročníku zahraje také předko-
lo MOL cupu a zde se dokonce nabízí pikantní 
souboj s týmem Slavičína, jehož je Nevšová stá-
le součástí.

Petr Koseček

I uplynulou sezónu hrál oddíl kuželek Soko-
la Luhačovic československou soutěž nazvanou 
Interliga, ve které hraje šest nejlepších družstev 
z Česka a šest nejlepších družstev ze Slovenska. 
Po loňské sezóně – mistři ČR a 3. místo v Interli-
ze, se letošní bronzová příčka i díky zranění opor 
jeví jako úspěch. Družstvo Luhačovic reprezen-
tuje slavičínský odchovanec Rostislav Gorecký, 
několik zápasů odehrál i další Slavičan – Tomáš 
Juřík. Rosťa svými výkony patřil k oporám týmu, 
když na konci sezóny obsadil v tabulce průmě-

rů jednotlivců krásné čtvrté místo (průměr 627,3
kuželek) hned za úřadujícími mistry Interligy ze
slovenské Podbrezové v čele s mistrem světa Sr-
bem Vilmošem Zavarkem. Velice dobře si vedl
také v zisku bodů pro družstvo, kdy z 22 mož-
ných bodů získal 17,5 a v této statistice se umís-
til na pátém místě. 

Na základě těchto výkonů byl Rosťa pozván
na kontrolní starty seniorské reprezentace,
kde svými výkony zaujal reprezentační trenéry
a byl vybrán na mezistátní utkání s Německem.
V tomto přátelském utkání dokázala česká repre-
zentace své německé kolegy porazit, Rosťa svým
výkonem patřil k oporám týmu, který navíc vytvo-
řil nový rekord ČR – 3932 kuželek. 

Vrcholem sezóny bylo mistrovství světa druž-
stev, které se tento rok konalo v Rokycanech.
V pětičlenné skupině se reprezentace postupně
utkala s  Estonskem a poté s rivaly o druhé po-
stupové místo – Severní Makedonií a Polskem.
Rosťa zasáhl do všech těchto zápasů a přede-
vším v utkáních se Severní Makedonií a Polskem
se velkou měrou podílel na vítězstvích (výkony
650 a 621). Díky tomu si Češi zajistili účast mezi

osmi nejlepšími družstvy a nic na tom nezměni-
la ani porážka od úřadujících mistrů světa ze Srb-
ska. Do tohoto zápasu Rosťa nezasáhl a šetřil síly
na následující čtvrtfi nálový zápas. V něm se do-
mácí reprezentace utkala se soupeřem z Němec-
ka. Začátek utkání byl velice vyrovnaný, kdy pře-
devším český hráč Milan Svoboda zahrál nejlep-
ší výkon MS 720 poražených kuželek. Do zápasu
nastoupil také Rosťa, bohužel na svého soupeře
nestačil, když Němec porazil skvělých 690 kuže-
lek. Na konci utkání ještě Češi mohutně stahova-
li, ale Němci si už svůj náskok pohlídali a postou-
pili do semifi nále. Rosťa se nicméně prezentoval 
skvělými výkony a získané zkušenosti snad pro-
káže v dalších sezónách.

Sezónu zakončil Rosťa první červnový víkend, 
kdy se ve Vracově konalo mistrovství ČR dvo-
jic. Se svým spoluhráčem Ondřejem Topičem
z České Třebové v něm vybojovali titul mistrů ČR
a v nedělní soutěži tandemů získali bronzové me-
daile. 

Rosťovi k dosaženým výsledkům gratuluje-
me a zároveň děkujeme za vzornou reprezenta-
ci města Slavičín.  Rostislav Gorecký st.

Slavičínský kuželkář Gorecký zabodoval v reprezentaci

NeNeNeNeNeevšvšvšovovovovovvštštštštš íííí íííííí í í ffffofoffffofffofootbtbtbtbtbtbalalalalisisisisistétééééététéééééétééé s s s se e ee rarararaadududdudujíjíjíjí z z z ze ee e e ziziziziz skskskksku u u uu popopopopoooháháháhááárurururur ppp p ppppo o oo vívívívíítětětěětěěěěěěěěěěěěěěěěěěětěěznznznzzznznznznzznzzzzznzzzzzzzzzzzz émémémémém u uuuutktktktkkktkkánánánánánáánááánááánánánánánánííííííííííí í íí ssesesesessssse SS S S SSkakakakakk štštštštštttttttttttticicciciciciciciciciciceeememeemememememeeememeeemeeeeeme i.i.i.i. FF F FFFotototototo:o:o:o: JJJJ J Janananan ZZ Z Zahahhahahahahahhhahhha nanananananananananaaaananašššššššššššš



15

Na podzim roku 2018, jak už se ve Slavičíně 
stalo tradicí, byla zahájena Amatérská fotbalová
liga. Do letošního již 7. ročníku se přihlásili hrá-
či 7 týmů, kteří ve 14 nedělních kolech bojovali 
o mistra ligy. A kdo jste se ligy zúčastnil jako hráč 
či divák, zajisté potvrdíte, že bylo na co koukat. 
V rámci průběhu ligy bylo vidět nespočet krás-
ných fotbalových momentů a s blížící se závěreč-
nou fází v boji o titul spoustu napínavých a dra-
matických zápasů. Nicméně vítěz může být vždy 
jen jeden a i když název nezní příliš fotbalově, vy-

7. ročníku Amatérské fotbalové ligy Slavičín se zúčastnilo symbolicky 7 týmů
hrál tým Pivní Armáda (kluci převážně z Bohusla-
vic). Stříbro obsadili hráči týmu Holoty a bronz 
patří týmu Green Team. V rámci slavnostního vy-
hlášení, které proběhlo začátkem března toho-
to roku, byly uděleny i individuální ceny, nejlep-
ším střelcem ligy se stal Radek Obadálek, nej-
lepším brankářem Pavel Fojtík, který byl oceněn 
i jako nejstarší hráč ligy. Všem patří velká gratu-
lace. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci ligy zejména M. Klimentovi. Dále chce-
me poděkovat městu Slavičín za fi nanční podpo-

ru a také ostatním partnerům, jako jsou Pivovar
Hrádek – R. Svoboda, outdoor-a-sport.cz (L. Flo-
reš), Hopa CZ (T. Bonko), Prodejna ryb (Chmelo-
vi), bez kterých by bylo těžké AFLS zorganizovat.

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme, ostat-
ním týmům děkujeme za jejich účast a do další-
ho ročníku přejeme dosažení lepších výsledků.
Věříme, že těchto 14 sportovních dnů bylo zpes-
třením víkendového času nejen pro všechny hrá-
če, ale i pro diváky, jejichž hojné účasti si moc ce-
níme. AFLS tým

Naše škola Malé Pole se zúčastnila v pátek 
7. června regionálních plaveckých závodů v Lu-
hačovicích. Vybraní žáci z 1. – 5. ročníku bojova-
li ve velmi příjemné sportovní atmosféře o putov-
ní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště. Klu-
ci a holky plavali volným plaveckým způsobem 
v délce 25 m a 50 m a v závodech smíšených 
štafet 3 x 25 m.

Všechny děti se moc snažily, a přestože to ne-
bylo vůbec jednoduché, podařilo se jim vybojovat
několik krásných medailí a diplomů.

A jak to tedy dopadlo?
V soutěži jednotlivců si pro 2. místo připlava-

Děti ze ZŠ Malé Pole uspěly na plavecké soutěži
li Kristýna Žeravčíková, Adam Chehimi, Ivan Va-
lenta, Markéta Tomášková, Timothy Drápala, Te-
reza Tělupilová. 

Krásné 3. místo si vyplavali Sabina Slámečko-
vá, Jakub Martinec, Dominik Kubáň, Radim To-
mášek. 

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci pak ještě vybojova-
li 2. místo ve smíšené štafetě volným plaveckým
způsobem.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děku-
jeme za výbornou reprezentaci naší školy, díky 
níž jsme získali 3. místo v celkovém hodnocení 
škol.  Petra Hyžíková

Dne 11. května se zúčastnil náš motokrosový 
závodník Radek Macháč z Nevšové mezinárodní-
ho mistrovství historických motocyklů na světové
trati Teutschental v Německu. Sedlal zde nejsil-
nější motokrosový speciál Honda CR500. Po celý
den vydatně pršelo, přesto měl náš závodník nej-
rychlejší start a v průběhu závodu se před něj do-
stal pouze Němec Domenic Fischer.

1. Domenic Fischer, GER 2. Radek Macháč, 
CZE 3. George Gough, GBR

Nevšovský motokrosař 
uspěl v Německu

 Sbor dobrovolných hasičů z Divnic děku-
je touto cestou všem laskavým lidem, živnost-
níkům a fi rmám za obrovskou pomoc při po-
řádání dětského dne 8. června 2019 v Divni-
cích. Dary, které jsme od Vás obdrželi, vykouzli-
ly spoustu rozzářených očí na tvářích všech pří-
tomných dětí. Následně pak večerní radostné 
výkřiky  při vyhlašování bohaté tomboly z Va-
šich sponzorských darů se nesly celým areá-
lem výletiště. Bez Vaší pomoci (ať už fi nanční 
či věcné) nejsme schopní vytvořit tak nádher-
nou  atmosféru pro všechny zúčastněné. Velké 
díky patří také městu Slavičín za fi nanční pod-
poru této akce.
 Žáci a paní vychovatelky ze školní druži-
ny při ZŠ Malé Pole ve Slavičíně děkují pra-

Poděkování covnicím knihovny, hasičům a pracovníkům Zá-
chranné služby za vstřícný přístup, pohodové
a profesionální jednání a za spoustu cenných
informací, které jsme od vás získali. Návštěvy
u vás byly příjemné a zajímavé. Moc děkujeme!
 Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD
 Spolek Diaklub uspořádal v pátek 31. květ-
na na Sokolovně Edukační den. Jeho návštěv-
níci si při této příležitosti vyslechli přednáš-
ku psycholožky Mgr. Markéty Šebáňové a oč-
ního lékaře MUDr. Jiřího Siegla. Kulturní pro-
gram obstaraly děti ze souboru Vlárečka z ma-
teřské školy Vlára. Dětem i jejich paním učitel-
kám děkujeme. Za pomoc při technickém za-
jištění Edukačního dne, za zajišťování dalších
akcí a za vzornou spolupráci i při všech ostat-
ních aktivitách děkujeme městu Slavičín.

Členky Spolku Diaklubu

Městské infocentrum Slavičín Vás zve na výstavy

 Dílna inspirace – pletení z papíru
 Zaostřeno na Slavičín – vítězné sním-
ky fotografi cké soutěže

Výstavu můžete zhlédnout každý všední den 
od 9 do 16 hodin v prostorách infocentra,
Mladotické nábřeží 849. Vstup volný

Městské divadlo Zlín zahájilo předplatitel-
skou sezonu 2019/2020. Katalog předplat-
ného si můžete vyzvednout v městském in-
focentru a městské knihovně. Rezervace je 
možné učinit přes webové stránky,
e-mailem prodej@divadlozlin.cz
a na tel. 577 636 207, 419, 220;
www.divadlozlin.cz.
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městska knihovna Slavičin
2. – 26. 7. Volná tvorba autorů 2018. Vý-
stava Fotoklubu Beseda Otrokovice. Je k vidě-
ní v prázdninové půjčovní době, případně po do-
mluvě na tel. 577 341 481.

Důležitá informace pro návštěvníky knihovny:
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům knihov-
ny úpravu provozní doby o prázdninách. Provoz-
ní doba je změněna z důvodů revizních a jiných 
prací v obecních knihovnách, jež fungují pod její 
správou.
Červenec
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

Srpen
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00
Milí čtenáři knihovny i Slavičínského zpravodaje, 
s knihou či bez knihy, báječně si užijte slunečné 
a pohodové prázdniny! 
Přejí pracovnice městské knihovny!

 Akce v červenci:
pátek 5. 7.
Slavičínské slavnosti – PARK PÁRTY
Pořadatel město Slavičín, Zámecký park, začátek 
10.00 hodin, vstup volný
neděle 7. 7.
Divnická heligonka
Setkání harmonikářů a heligonkářů, park pod 
zámkem v Divnicích, začátek 13.00 hodin
pátek 12. 7.
Setkání Šabatčanů
Začátek 16.00 hodin, u křížku u Poláčkového
sobota 13. 7.
Po divnických vrchoch
Sportovní odpoledne s doprovodným progra-
mem, výletiště pod zámkem v Divnicích, začátek
13.00 hodin

 Akce oddílu turistiky
13. – 14. 7. pochod Zlín – Trenčín
28. 7. Hložecká pouť
3. – 4. 8. zájezd do okolí Brna

Kalendář akcí


