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stojíme na prahu nové dekády. Ačkoliv do ná-
stupu roku 2020 zbývají doslova jen hodiny,
tento úvodník píšu v době napjatého očekává-
ní Vánoc. Před chvílí jsem se vrátil z návštěv na-
šich devětadvaceti občanů, kteří svůj podzim 
života tráví v domovech důchodců v našem oko-
lí.

Vzpomeňme si i na tyto seniory, pro které je 
třeba jen tento zpravodaj jediným pojítkem s je-
jich domovem ve Slavičíně, na který s láskou 

vzpomínají. Končící rok 2019 se nesl krom ji-
ného právě v duchu projektu Slavičín přátelský 
seniorům, na který jsme získali od ministerstva
práce a sociálních věcí 700 tisíc korun.

Mým přáním je, aby rok následující byl nejen
rokem seniorů, ale rokem všech generací a ze-
jména rokem rodiny. Bez mladých rodin a dětí 
nemáme totiž ve Slavičíně dlouhodobou per-
spektivu. Město i proto zahajuje přípravu něko-
lika projektů, jejichž cílem bude nejen vytvořit 
nové příležitosti pro bydlení, ale také podpořit 

Ples města fi nančně 
podpoří vybavení rehabilitace 
městské nemocnice

Ples města Slavičína se uskuteční v sobotu 25. ledna v So-
kolovně. Ve 20 hodin ho zahájí tanečníci z Taneční školy A.
a A. Mědílkových ze Zlína a ve 21 hodin vystoupí jako exklu-
zivní host večera rocker a muzikálový herec Kamil Střihavka.

Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu rehabili-
tačního zařízení Městské nemocnice ve Slavičíně.

Předprodej vstupenek probíhá v Městském infocentru Sla-
vičín, vstupenka s místenkou stojí 250 Kč. 

Přehled všech plesů letošní plesové sezony naleznete
na poslední straně zpravodaje. (jip)

rodiče dětí a rodiny obecně.
Slavičín chce a musí být přátelský vůči svým

rodinám! A jaký bude nastupující rok 2020? 
Město zahájí řadu nových investic, ale to hlavní 
je přece jen na nás všech – můžeme se zapojit 
do spolkové činnosti, nakupovat u místních pod-
nikatelů, být ohleduplní k sousedům nebo „pou-
ze“ šířit dobrou náladu. Naše město prostě bude
takové, jaké si ho uděláme my sami.

Vše dobré v novém roce přeje
Váš starosta Tomáš Chmela

DěDěDěětitti zze ZŠ MMalé Pole si i ppřipravily krásnou vánoočo ní besídku na Sokokoooolololoovnvnvnvnv ě,ě,ě,ě,ě,ě kkkkk kkkkkkkkkteteerorororororoorooou u u u u jsjsjjj memememememe uu u  zaaavřvřvřele i addveveeeennnnnntní akce ve mměsěstětě. RoRoRRRRRR zszszszszszszsvívícenyy 
bybyyyylyylylyylylyly t t také vánoční stromymy vve městě i v místníchhhh č čč čč částech. Oddkaz na fffffffffoototoo ogogogogalalala erereerieeieeee nn nnnnaajaaa dedeeedeeeeteteteteteteeteetet uuu u uvnnnnitititititittiitřřřřř řřř zzpzpz raravovooddddadd je na straaněn  55.



2

Zimní údržba města: SMS mají na starost zhruba 23 kilometrů chodníků 

Důležité je přijít se poradit včas, říká vedoucí poradenského centra Dvořáková

Služby města Slavičína musí udržovat 23 km 
chodníků, 20 km městských cest a zhruba 1000
parkovacích míst.

Pořadí důležitosti komunikací je stanoveno 
Plánem zimní údržby z městské vyhlášky z roku 
2013. Město je rozděleno do 3 okruhů podle dů-
ležitosti. V první skupině jsou uvedeny části, je-
jichž úprava nemá trvat déle než čtyři hodiny 
po nasněžení 5 cm vrstvy sněhu. Prioritou jsou 
frekventovaná místa, jako jsou například zastáv-
ky, centrum, nemocnice, záchranné složky, ško-
ly a školky. Do druhé skupiny patří komunika-
ce, u nichž je stanovena dvanáctihodinová lhů-

ta a ve třetí skupině nejméně frekventovaných či
okrajových komunikací ve městě jsou zařazeny
takové ulice, na jejichž údržbu je stanovena hra-
nice 24 hodin od spadu sněhu.

Na letošní zimu jsme pořídili nový vůz s rozme-
tadlem a radlicí, který pomůže snížit výše uvede-
né časové limity.

Zároveň je pro nás velkou vzpruhou, když vi-
díme, že se občané snaží pomoci – a to tím, že
si například před svým domem sníh uklidí, nebo
že jsou ohleduplní a parkují svá auta mimo ko-
munikace. Právě parkování mimo vyhrazená mís-
ta je pro nás největším problémem. Rok od roku

je situace s parkováním na komunikacích stále
horší a horší. Nevhodně odstavené vozidlo v kři-
žovatce nebo před vjezdem na chodník znemož-
ní technice uklidit daný úsek a je nutno volit ná-
hradní způsob údržby. Tímto bychom Vás chtě-
li požádat o ohleduplnost při parkovaní vozidel,
neboť nevhodné zaparkování vozidla může zapří-
činit zpoždění nebo dokonce neprovedení zimní 
údržby.

Vaše ohleduplnost pomůže. Děkujeme za ni
a přejeme Vám šťastný nový rok!

Jan Janeček,
jednatel Služeb města Slavičína, s. r. o.

První rok své činnosti uzavírá Poradenské 
centrum Zebra, které můžete navštívit v budově 
Pivečkovy vily kdykoli, když máte problém, který 
je nad Vaše síly. „V poradně máme dvě sekce, ve 
kterých se věnujeme konzultacím s klienty – ro-
dinnou a občanskou,“ říká“ Kristýna Dvořáková,
vedoucí poradenského centra s tím, že rodin-
ná sekce se zaměřuje na zlepšování vztahů mezi 
lidmi a nabízí psychologické poradenství, tera-
pii, krizovou intervenci a mediaci. Věnujeme se 
zde většinou řešení výchovných problémů u dětí 
nebo partnerských neshod.

A co si má člověk představit pod občan-
ským poradenstvím?

Tato sekce může pomoci lidem, kteří si nevědí 
rady s řešením fi nančních problémů či přímo dlu-
hů, komunikací s úřady, soudem atp. Tady nej-
častěji řešíme náročné situace kolem rozvodu, 
nastavení péče o děti apod. Druhým nejčastěj-

ším tématem jsou pak dluhy a pomoc s vyříze-
ním oddlužení, o které nás žádá čím dál více lidí.
Jako poradenské centrum se zaměřujeme na to,
aby u nás mohli klienti řešit více témat takzvaně
pod jednou střechou. 
Pro koho to všechno nabízíte?

Služby poradny jsou dostupné víceméně
všem lidem, kteří řeší ve svém životě nějakou
obtíž. Obrací se na nás jak jednotlivci, tak páry,
celé rodiny, lidé různého věku. V případě dětí za-
čínáme pracovat s dětmi od 6 let. A pak pokra-
čujeme dále k mládeži, dospělým a seniorům.
Někdo za námi do poradny přijde jednorázově
a někdo chodí delší dobu – toto si vždy určuje
sám klient. Za necelých dvanáct měsíců fungo-
vání jsme zahájili spolupráci s přibližně 135 kli-
enty z regionu Slavičína, Valašských Klobouk a
Luhačovic.
Platí se za to?

Ne, stejně jako ve všech ostatních poradnách
v celé republice. Provoz poradny je fi nancován
převážně z veřejných prostředků. Pro klienty tak
může být celé poradenství poskytováno bezplat-
ně.
Hlavní výhoda poradenství je jaká?

Dřív museli lidé ze Slavičína a okolí dojíždět
do poraden do větších měst - nejčastěji do Zlí-
na nebo Vsetína. Toto bylo problematické hlav-

ně tehdy, když potřebovali něco řešit dlouhodo-
bě. Teď mají možnost požádat o pomoc v místě
svého bydliště a řešit tak problémy dříve, než na-
rostou do neúnosných rozměrů. To vnímám jako
hlavní výhodu poradenství dostupného v regio-
nu – možnost přijít se poradit o své situaci včas.
Porozumět jí, získat náhled a seznámit se s mož-
nostmi řešení. Poradit se například o tom, co dě-
lat, když přestávám být schopný splácet dluhy,
nerozumím si s partnerem nebo dítětem. Tím
pak předcházet tomu, že můj život budou ovliv-
ňovat exekutoři, soudci nebo dohled sociálních
pracovníků.
V čem Vám pomáhá místní znalost?

Celý náš tým tvoří lidé, kteří ve Slavičíně nebo
jeho okolí i bydlí, takže region známe opravdu
dobře. Jsme také navázáni na místní síť dal-
ších pomáhajících organizací, což pak urychluje
práci při řešení jednotlivých případů. Z druhé
strany je pravdou, že někdy může být pro lidi
problém, obrátit se se svou osobní věcí na něko-
ho, koho potkávají na hřišti, v obchodě apod. Ně-
kdy se bojí, že je budeme hodnotit či srovnávat
a rozebírat je s ostatními. O to větší prioritou je
tak pro nás dodržování mlčenlivosti, kterou nám
ukládá přímo zákon nebo nabídka anonymní evi-
dence u těch lidí, kteří mají obavy o své soukro-
mí.  (šim)

Malíř Jaroslav Jeřábek je osobnost, kterou město letos nominovalo na udělení ocenění PRO AMI-
CIS MUSAE. Tu uděluje Zlínský kraj za významný kulturní přínos. Pan Jeřábek však zůstal „jen“ mezi 
nominanty, protože jej porazil věhlasný vizovický rodák a valašský král Bolek Polívka. Předávání této
ceny se uskutečnilo 27. listopadu v areálu vizovické likérky Jelínek. Spolu tam aspoň zavzpomínali na
mládí, kdy byl Bolek Polívka na návštěvě u Jeřábků ve Slavičíně. (šim)

Poradenské centrum Zebra
sídlo: Horní náměstí 111, Sla-
vičín a Masarykovo náměstí 
1079, Valašské Klobouky
kontakt: Mgr. Kristýna Dvořá-
ková, poradnazebra@gmail.
com, 608 899 408

je potřeba objednat se telefonicky nebo emailem
a domluvit si schůzku předem
provozní doba pracoviště ve Slavičíně:
úterý 14 – 18 hodin, středa 12 – 17 hodin
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Začátkem prosince otevřely ve Slavičíně hned 
dvě kavárny/cukrárny. První v nově zrekonstruo-
vaném hotelu Zámek Wichterle a druhá na Vlá-
ře na místě bývalého baru FoFo. Po několika le-
tech bez cukrárny ve městě jde o velkou událost,
proto se zpravodaj majitelů podniků zeptal, jak a
kde vyrábějí své zákusky. 

Nové kavárny ve Slavičíně staví na domácích zákuscích i dobré kávě
„Jsem moc ráda, že je zájem o mé dorty i 

v konkurenci jiných zákusků, které nabízíme,“
řekla Zuzana Lutonská, majitelka Cukrárny Dor-
ty Slavičín. Pod stejnou značkou působí ve Sla-
vičíně už několik let jako zavedená pekařka dor-
tů, a tak si vysvětluje i zájem zákazníků. „Chtě-
jí to, co znají.“

Kávu tato rodinná cukrárna nabízí jak v podo-
bě oblíbené hlavně staršími ročníky (vídeňská,
alžírská, turecká), tak i v modernější podobě
pressa (za 32 Kč) či latté z peruánské kávy Ara-
bica. „Překvapilo mě, že lidé chtějí často kávu
s sebou,“ podotkla“ Lutonská. 

Cukrárna na Vláře jednoznačně cílí také na ro-
diče s dětmi, proto je její součástí i dětský kou-
tek. Rodinné je i pojetí majitelky, která do provo-
zu podniku zapojila téměř celou rodinu. Společ-
ně zajišťují, aby byl podnik otevřen každý všed-
ní den od 9 do 17 hodin a o víkendech od 13 do
18 hodin.

Heslem druhé kavárny, která na sebe pou-
tá velkou pozornost, protože je součástí nově
zrekonstruovaného hotelu Zámek Wichterle,
jsou lokálnost a moderní trendy. „Část zákusků
máme od ogarů ze Vsetína (cukrárna HM oga-
ři, pozn. red.), část si pečeme sami. K dostání 
jsou i bezlepkové či raw zákusky,“ popsal maji-
tel zámku Roman Machala.

Můžete si zde vychutnat dva druhy italské
kávy (presso za 46 Kč), ale i bio mošty z Hostě-
tína či domácí limonády a míchané nápoje. Zá-
jem lidí je velký. „Hosté zkouší všechny typy zá-
kusků, už několikrát nás doslova vyjedli. Ale uvi-
díme, teprve se dostáváme do běžného provo-
zu,“ uvedl “ Machala.

Kavárna na zámku otvírá každý den už v 7:30,
a proto nabízí i snídaňové menu, a zavírá ve 22
hodin. Čerstvé zákusky lze ve Slavičíně koupit
ještě v Bistru Mňam v ulici Mezi Šenky a v bufe-
tu pana Číže na ulici K Nábřeží.  (šim)

Počátek nového roku je na Charitě Slavičín již 
tradičně spojen s přípravami na Tříkrálovou sbír-
ku. Tříkrálovou sbírku, která se stala se největ-
ší dobrovolnickou akcí u nás, každoročně pořádá 
Charita Česká republika. 

Sbírka se uskuteční první lednovou sobotu 
4. ledna 2020, kdy koledníci již podvacáté vy-
jdou do ulic města Slavičína a dalších obcí, které 
jsou v působnosti Charity Slavičín. 

Do Vašich domovů za Vámi přijde 71 skupinek 
koledníčků se svými vedoucími, aby Vám všem 
přinesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše
Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem v nou-
zi. Finančními příspěvky lze přispět do úředně za-

pečetěné kasičky, opatřené charitním logem. Ve-
doucí skupinek jsou vybaveni průkazkami.

Hlavním posláním sbírky je upozornit na po-
třebné lidi kolem nás a pomoci jim. Každý Váš
dar znamená pomoc a naději pro ty, kteří se na-
chází v obtížné životní situaci. Na cestu kolední-
kům požehná Mons. Marian Dej již v pátek 3. led-
na 2020 v kostele sv. Vojtěcha a Cecilie ve Slavi-
číně. Požehnána bude také křída, kterou koled-
níci píší na dveře K+M+B, jež nejsou zkratkami
jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale la-
tinským Christus Mansionem Benedicat, což lze
přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto domu“.

Více informací o sbírce můžete pak nalézt

Tříkrálová sbírka 2020 se uskuteční v sobotu 4. ledna
na www.trikralovasbirka.cz nebo www.slavicin.
charita.cz. Získané prostředky v minulém roce
byly využity pro přímou pomoc rodinám v tís-
ni, nemocným lidem, lidem v nouzi z oblasti Sla-
vičínska a okolí, k zajištění bezpečnosti Charit-
ní pečovatelské služby a Domácí zdravotní péče
Slavičín, na podporu rozvoje Osobní asistence
Slavičín, rozvoj vozového parku Charity Slavičín
a malá část na podporu charitních projektů na
Haiti a Ukrajině.

Všem, kteří přispějí do sbírky, předem děkuje-
me. 

Děkujeme, že pomáháte s námi!
Pracovníci Charity Slavičín

Článek je publikován v rámci projektu Vytvo-
ření komunitního plánu na území ORP Luhačo-
vice, r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000658
8. Seznámí Vás se službami Charity Luhačovice 
a Charity Slavičín. Posláním těchto služeb je cha-
ritativní a sociální pomoc seniorům, osobám zne-
výhodněným, se zdravotním postižením, bez pří-
střeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi v regionu
ORP Luhačovice.
Charita Luhačovice

Poskytuje služby denního stacionáře a pečo-
vatelské služby. Denní stacionář je ambulant-
ní forma služby pro osoby se zdravotním postiže-
ním a seniory, v pracovní dny od 7:00 do 15:30
hod. Pečovatelská služba je zabezpečena terén-
ní formou pro osoby s chronickým onemocně-
ním, se zdravotním postižením a seniory. V pra-
covní dny od 7:00 do 19:30 hod., soboty, ne-
děle a státní svátky rovněž od 7:00 do 19:30 
hod. Má akreditovanou dobrovolnickou službu. 
Kontakt: Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka, 
email: lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, 
tel.: 577 132 355, mob.: 731 402 043.
Charita Slavičín

Zabezpečuje služby osobní asistence, cen-
trum denních služeb a pečovatelskou službu.
Osobní asistence je poskytována terénní for-
mou u klientů, kteří potřebují pomoc jiné osoby 

z důvodu věku nebo zdravotního omezení. Služ-
ba je poskytována nepřetržitě (24 hod. denně
7 dní v týdnu). Denní centrum Maják je ambu-k
lantní forma služby pro osoby s kombinovaným,
s mentálním postižením a s poruchou autistické-
ho spektra, v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod.

Pečovatelskou službu je možné využít
formou terénní služby u osob s chronickým one-
mocněním, se zdravotním postižením a seniorů
v rozsahu pondělí až neděle od 7:00 do 20:00
hod. Sociálně terapeutickou dílnu ve Štítné
nad Vláří mohou navštěvovat osoby s mentál-
ním postižením a osoby s tělesným postižením
v kombinaci s mentálním. Kontakt: Mgr. Mile-
na Tománková, DiS., ředitelka, email: milena.to-
mankova@slavicin.charita.cz, tel.: 571 112 200,
mob.: 739 344 107.

Obě služby poskytují Domácí zdravotní péči,
která je poskytovaná zdravotními sestrami
v domácnosti, tzv. home care. Je indiková-
na ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hra-
zena zdravotní pojišťovnou. Pečuje o pacienty
v terminálním stádiu života a umožňuje jim zů-
stávat ve vlastním sociálním prostředí v pra-
covní dny od 7:00 do 15:30 hod. K dispozici je
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek. Dále zabezpečují potravinovou a mate-
riální pomoc.

Služby Charity Luhačovice a Charity Slavičín Přijmeme uklízečku
BTH Slavičín, spol. s r.o., přijme uklízečku pro 
budovu polikliniky.
Pro bližší informace se obracejte na jednatele 
společnosti Ing. Oldřicha Kozáčka –
tel.: 577 341 042 nebo mzdovou účetní pí Ire-
nu Borovou – tel. 577 341 041.

Harmonogram svozu tříděného 
odpadu v I. pololetí roku 2020:
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny
(oranžové pytle) 14. 1., 25. 2., 24. 3., 21. 4., 
19. 5., 16. 6.
 papír (modré pytle) 6. 1., 12. 2., 11. 3.,
7. 4., 5. 5., 3. 6.



4

Tak jde čas se slavičínskou kompostárnou…

Z důvodu častých dotazů ohledně aktuálního 
stavu kompostárny uvádíme následující shrnutí 
všech kroků, které vedení města učinilo v obdo-
bí od listopadu 2018.

V roce 2011 byla ve Slavičíně slavnostně ote-
vřena nejmodernější kompostárna v ČR, kterou 
vybudovala fi rma Joga Luhačovice, s. r. o. Projekt 
stavby Regionální kompostárny byl spolufi nanco-
ván Evropskou unií. Celkové náklady na tuto stav-
bu činily 60 milionů korun.

Regionální kompostárna Slavičín se nachá-
zí v areálu skládky Slavičín Radašovy na pozem-
cích města Slavičína. Provozovatel měl uzavřenou
nájemní smlouvu na pozemky pod kompostárnou 
i vydané povolení k provozování kompostárny pou-
ze do konce roku 2018. Spory související nejen se 
skládkou, ale i s provozem kompostárny vyústily 

v rozhodnutí Zastupitelstva města Slavičína ne-
prodloužit tuto nájemní smlouvu. 

Krajský úřad - Odbor životního prostředí a ze-
mědělství obnovil provozovateli souhlas s provozo-
váním kompostárny i přesto, že se město proti to-
muto rozhodnutí odvolalo pro neexistenci nájem-
ní smlouvy k pozemkům. Krajský úřad s vydáním
souhlasu o provozování vydal i podmínky, ve kte-
rých je jasně popsáno, jak musí být zařízení provo-
zováno a co musí provozovatel při zpracování a vý-
robě kompostu plnit.

V srpnu 2019 proběhla na kompostárně za naší 
účasti kontrola České inspekce životního prostře-
dí, která popsala detailně všechny zjištěné skuteč-
nosti v záznamu o kontrolních úkonech. Na výsle-
dek kontroly se teprve čeká. Prozatím město mo-
nitoruje pohyb a události na kompostárně a infor-
muje úřady (zahoření hygienizačního boxu, výskyt
kaluží oleje, hromady pneumatik atp.).

S čím ale vedení města neotálelo, je vymáhání 
platby za nájemné z pozemků pod kompostárnou.
Město ihned zadalo vypracování posudku ceny
obvyklé, na základě kterého zaslalo provozovateli
předžalobní výzvu k vydání bezdůvodného oboha-
cení za užívání pozemků s lhůtou k zaplacení. Je-
likož platbu město dosud neobdrželo, byla podá-

na žaloba o zaplacení bezdůvodného obohacení.
Okresní soud ve Zlíně uložil žalovanému zaplatit
městu Slavičín dlužnou částku. Dne 2. 12. 2019
předalo město návrh na nařízení exekuce k exeku-
torskému úřadu v Přerově.

Na konci listopadu bylo doručeno z Krajského
úřadu Zlínského kraje Oznámení o zahájení správ-
ního řízení ve věci změn podmínek rozhodnutí 
č. 117. Laicky řečeno, Joga Luhačovice, s. r. o., po-
žaduje zmírnění a úpravu podmínek v rozhodnu-
tí, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje. Z ti-
tulu vlastníka pozemků bylo město Slavičín vyzvá-
no k písemnému vyjádření, v němž jsme vyslovili
absolutní nesouhlas s jakýmikoliv změnami. Záro-
veň byl krajský úřad požádán, aby nevyhověl v po-
dané žádosti.

Dne 5. 12. 2019 proběhla kontrola Krajským
úřadem Zlínského kraje, a to za účasti zástupce
města Slavičína, která měla za úkol kontrolu plně-
ní podmínek uložených provozovateli – společnos-
ti Joga Luhačovice, s. r. o. Na výsledek si budeme
muset počkat.

Co nás nejvíc trápí v tomto složitém případu?
Pohled na chátrající budovu jedné z nejmoderněj-
ších kompostáren v zemi.

Monika Hubíková, místostarostka

Tak jako každoročně i letos se vedení města 
společně s grantovými komisemi zabývalo roz-
dělením grantů na základě žádostí od jednotli-
vých sportovních a kulturních organizací, spol-
ků, škol a jiných zájmových uskupení. Granto-
vá výzva byla zveřejněna v říjnovém zpravoda-
ji a termín pro podání žádostí byl od 14. 10.
do 4. 11. 2019.

Granty byly i letos rozděleny do těchto čtyř ka-
tegorií: Podpora sportovní a tělovýchovné čin-
nosti, Podpora rozvoje kultury, Podpora aktivit 
v oblasti životního prostředí a Podpora mimo-
školních aktivit dětí a mládeže. Celkem se se-
šlo 135 žádostí v celkové výši 2 000 000 korun.

Vedoucím kroužků zvýšilo město odměny. Říká tím, vážíme si Vaší práce
Úkolem grantových komisí je žádosti posou-

dit a navrhnout výši jednotlivých grantů tak, aby
byly zohledněny všechny podmínky pro podání 
žádosti, zejména celkový přínos pro obyvatele
města, práce s dětmi a mládeží či správnost vy-
účtování grantů z předchozího období.

Dlouhodobě diskutovaná otázka je na téma
uplatnění fi nančních odměn pro trenéry
a vedoucí sportovních aktivit a kroužků. Při po-
drobnější analýze bylo zjištěno, že téměř všich-
ni trenéři mládeže jsou odměňováni za svou
práci již dnes, ovšem dle našeho názoru nedo-
statečně (75 Kč/hod.). Tyto aktivity jsou zastře-
šovány Domem dětí a mládeže Slavičín, kte-

rý trenérům a vedoucím vyplácí měsíční odměny.
Vedení města se dohodlo s ředitelkou DDM
na navýšení hodinové sazby nejen pro trené-
ry, ale pro všechny vedoucí zájmových kroužků
organizovaných Domem dětí a mládeže. Rada
města Slavičína navýšila rozpočet DDM na rok
2020 o částku 100 tis. Kč na dofi nancování 
těchto odměn.

Jsme si vědomi potřebnosti a důležitosti jed-
notlivých dobrovolníků, kteří se ve svém volném
čase dětem věnují a předávají jim své životní 
zkušenosti.

Děkujeme Vám za Vaši práci a vážíme si jí.
 (hub)

Nový Volkswagen už si dobrovolní hasiči slavnostně převzali
Dne 7. 12. 2019 byl slavnostně předán nový dopravní automobil do užívání JPO 2 Slavičín. Udá-

lo se tak za účasti starosty města Slavičín, funkcionářů z OSH Zlín, starosty okrsku a členů JPO 2
Slavičín a SDH Slavičín. Vozidlo VW Crafter bylo pořízeno z dotací Ministerstva vnitra, Zlínského
kraje a zbytek doplatilo město Slavičín. Děkujeme městu Slavičín za pořízení vozidla. SDH Slavičín
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Poplatky za psy zůstanou 
stejné, majitelé jsou nově 
povinni je očipovat

Upozorňujeme majitele psů, že pod-
le obecně závazné vyhlášky města Slavičín 
č. 1/2018, o místním poplatku ze psů, je ten-
to poplatek splatný od 2. 1. do 28. 2. 2020.

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

V případě bezhotovostní platby převodem 
z účtu je nutno předem požádat o sdělení 
identifi kačních údajů k platbě pro konkrétní-
ho poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto 
údaje poskytne Bc. Taťána Lysáčková, tele-
fon: 577 004 822, 
email: ekonom1@mesto-slavicin.cz.

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

Poplatek za 1 psa/za každého dalšího psa:
Slavičín:
 bytový dům 1 000 Kč/1 500 Kč
 rodinný dům 200 Kč/300 Kč
 osoba pobírající důchod 200 Kč/300 Kč
Hrádek, Divnice, Nevšová:
 bytový dům 500 Kč/750 Kč
 rodinný dům 100 Kč/150Kč
 osoba pobírající důchod 100 Kč/150Kč

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

Majitelům psů, kteří držení psa dosud 
neohlásili, připomínáme zákonnou povin-
nost ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho 
pořízení. Taktéž osoby, které jsou od placení 
místního poplatku ze psů ze zákona osvobo-
zeny, mají povinnost držení psa ohlásit a ná-
rok na osvobození správci poplatku prokázat.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na webových stránkách města Sla-
vičín (Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a for-
muláře – Odbor ekonomický) nebo přímo 
na odboru ekonomickém MěÚ.

Bc. Taťána Lysáčková
odbor ekonomický MěÚ Slavičín

V roce 2019 jsme uspořádali:  7 diva-
delních představení pro děti, sportov-
ní den v hale, koncert Petry Janů, Sil-
vestr pro děti a hlavně Karpaty fest.
Ani v roce 2020 nebudeme zahálet. 

Podařilo se nám ve spoluprá-
ci s městem Slavičín dohodnout
Partičku Open Air. Akce je plánová-
na v letním kině 17. 6. 2020. Na tuto
událost již probíhá předprodej na info-
centru Slavičín a v síti Ticketstream.

Momentálně domlouváme přednášku herců
Pavla Lišky a Honzy Révaie, spojenou s pro-
mítáním dokumentu z jejich výprav 
po Jižní Americe. Pokud vše klapne, 
tak se s nimi potkáme v našem let-
ním kině v  červenci.

Budeme také pokračovat v pořá-
dání divadel pro děti, a to zejména 
v zimních měsících.

Karpaty fest 2020 proběhne
26. – 27. 6. 2020, bude opět větší, 
bude nadupaný hvězdami a skvělou zába-
vou. Na dvou hudebních pódiích vystoupí Harlej,
IMT Smile, Anna K., Jaroslav Uhlíř, Michal Hrů-
za, P.Callta, Voxel, Poetika, Mucha, Vitacit, Vojta
D. a mnoho dalších. Neustále se snažíme dostat
náš festival mezi největší kulturní události v re-

Upozorňujeme majitele psů, že od
1. ledna 2020 jsou povinni opatřit své-
ho mazlíčka čipem. Majitelům to ukládá
novela veterinárního zákona a současně
také nařízení EU o neobchodních přesu-
nech zvířat v zájmovém chovu. Těm, kte-
ří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až 
do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům
navíc nebude z pohledu zákona uznána
platnost očkování proti vzteklině, i když 
vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně
zaznamenané v očkovacím průkaze.

gionu. Pokud půjde vše podle plánu, tak
budeme mít i třetí přednáškové pódi-

um, které bude mít pod palcem Len-
ny Trčková. Předprodej již běží na in-
focentru Slavičín. Do 31. 1. 2020
je cena vstupenky pro dospělé
500 Kč a pro děti do 15 let 300 Kč.
Děti do 110 cm mají vstup zdarma. 

Chystáme se také levnějším vstupným
zvýhodnit starší občany.

Cítíme velkou podporu občanů Slavičína
a těší nás vzrůstající zájem o kulturu v našem

městě. Je úžasné mít dlouho před akcí vy-
prodaný sál Sokolovny, jako se to stalo

u koncertu Petry Janů. Petra Janů od-
jela ze Slavičína nadšena jak atmo-
sférou, tak pohostinností, která, jak
sama řekla, se jen tak někde nevidí.
Výdělek z koncertu 17 000,- Kč byl
věnován místním postiženým a zby-

tek peněz bude použit jako fi nanč-
ní rezerva při dalších akcích. Pro advent

2020 máme naplánován koncert Lenky Fili-
pové, která naše město navštíví po pěti letech.

Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc, 
sponzorům a Městu Slavičín za podporu a hlav-
ně Vám všem, kteří chodíte na naše akce.

Majoš a Šárka

Spolek Zvonek – poděkování za letošní rok

Začátek prosince se ve Slavičíně nesl už jako
tradičně ve znamení rozsvicování vánočních stro-
mů, a to jak ve městě na Horním náměstí, tak
i v místních částech. K prohlédnutí fotogalerií 
z akcí použijte QR kódy nebo navštivte webové
stránky města.  (šim)

Rozsvítili jsme vánoční stromy ve městě i v místních částech



Ohlédnutí za stužkovacím plesem  
Dne 15. listopadu byli slavnostně ostužkováni maturanti gymnaziálních oborů třídy oktávy a G-4  na Sokolovně ve Slavičíně. Akci organizovala Asociace ro-
dičů a přátel gymnázia ve spolupráci s třídními kolektivy septimy a G-3 a jejich třídními učiteli, za což jim všem patří velký dík.

Dne 3. 12. 2019 převzali naši žáci oboru
Mechanik-seřizovač z rukou ministra průmyslu
a obchodu Karla Havlíčka ocenění za výborné
výsledky v soutěži  programování CNC obrábě-
cích strojů. V systému FANUC se PETR ČASTU-
LÍK umístil na 1. místě v konkurenci 24 žáků
a v systému HEIDENHAIN  se DAVID  SAL-
VET umístil na 2. místě v konkurenci 81 žáků.
Naše škola jako jediná uspěla na předních příč-
kách dvou programovacích systémů. Tato sou-
těž se koná každoročně a je neodmyslitelnou
součástí doprovodného programu Mezinárodní-
ho strojírenského veletrhu v Brně pod záštitou
Svazu strojírenské technologie. Děkuji žákům
za reprezentaci školy a jejich učitelům OV Sta-

Ocenění našich žáků v soutěži v programování
CNC obráběcích strojů na MPO ČR v Praze

Deset žáků Gymnázia Jana Pivečky a Střed-
ní odborné školy ve Slavičíně absolvovalo od 31. 
10. 2019 do 20. 11. 2019 třítýdenní odbor-
nou stáž ve Střední odborné škole v rakouském
Wolfsbergu. Třítýdenní stáž v rámci Erasmu+
byla zaměřena na inovace a moderní trendy 
ve strojírenství a byla určena pro studenty stro-
jírenského oboru Mechanik-seřizovač 4. ročník. 

O průběhu stáže jsme Vás již průběžně informo-
vali. Po jejím ukončení obdrželi žáci doklad o ab-
solvování odborné stáže v rakouském Wolfsber-
gu – Europass mobilita, který obsahuje podrob-
né informace o jejich stáži, znalosti či dovednos-
ti, které žáci během mobility získali. Tento do-
klad mohou žáci v budoucnu využít při hledání 
zaměstnání.

Spolupráce mezi GJP a SOŠ Slavičín a mezi
Střední odbornou školou ve Wolfsbergu bude
pokračovat i nadále. Další skupina deseti žáků
odjede na stáž do Wolfsbergu po jarních prázd-
ninách 2020 a v únoru 2020 Střední odbornou
školu ve Wolfsbergu a její dílenské prostory na-
vštíví také skupina tří pedagogů – mistrů OV
z GJP a SOŠ Slavičín.

Třítýdenní odborná stáž žáků Gymnázia J. Pivečky a Střední odborné školy Slavičín

Florbalový turnaj v roce 2019
Dne 11. listopadu proběhl v hale SK Slavičín 

již 14. ročník mezinárodního turnaje ve fl orbale. 
Turnaje se zúčastnili naši žáci za oba dva naše
útvary a družební škola ze Slovenska. Turnaj se 
podařil a chlapci si mohli změřit síly se zahra-
ničním soupeřem. Celkovým vítězem se stal tým
chlapců ze SOŠ Dubnica nad Váhom, na druhém 
místě skončilo naše družstvo ze SOŠ, na třetím 
místě chlapci z GJP a na místě posledním skonči-
li favorité z Gymnázia Dubnica nad Váhom.
Košíková – 22. ročník

Dne 25. listopadu se uskutečnil turnaj v ko-
šíkové pořádaný naší školou. Akce se konala 
ve sportovní hale SK Slavičín. Celkem se utkalo
6 týmů ve dvou kategoriích, kde sehrály jednot-
livá utkání systémem „každý s každým“. Předve-
dená hra všech týmů měla velmi vysokou spor-
tovní úroveň.
Vánoční laťka 

Dne 11. prosince se uskutečnil již 25. roč-
ník vánoční laťky, soutěž proběhla v tělocvičně 
SOŠ Slavičín. Závody ve skoku vysokém se ko-
nají již tradičně před Vánocemi, kdy ve škole pa-
nuje sváteční atmosféra. Žáci si změří svoje vý-
kony a ti nejlepší jsou odměněni drobnými cena-
mi a diplomy.

Všechny tyto sportovní akce zajišťují naši pe-
dagogové Ing. Jiří Váňa a Mgr. Libor Kubiš a jsou 
fi nančně podpořeny městem Slavičín.

nislavu Zezulkovi a Davidu Fojtíkovi za trpělivou
přípravu.

Sportovní akce naší školy

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce 
Od 22. 1. 2020 nabízí naše škola pro žáky 9. roč-
níků zdarma přípravné kurzy k jednotné přijíma-
cí zkoušce. Bližší informace budou zveřejněny
na webových stránkách školy, zájemci se mohou
hlásit také na e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz.
Pro žáky 5. ročníků zahajujeme přípravné kurzy
od 19. 2. 2020.

V závěru kalendářního roku bych chtěla popřát za všechny žáky a zaměstnance školy pohodové a vo-
ňavé Vánoce prožité hlavně ve zdraví se svými  rodinami a nejbližšími přáteli, v novém roce hodně radosti
a životního optimismu, spokojenost a úspěchy, které nás motivují v dalším rozhodování, především však
pevné zdraví.  Děkujeme městu Slavičín, fi remním partnerům, rodičům a všem příznivcům školy za to, že
nás jakýmkoliv způsobem podporují a drží nám palce. Už teď se těšíme na další možnosti spolupráce. 

Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka školy
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Školní projekt „Buďte s námi poškole“ nás
každoročně přesvědčuje o tom, že meziroční-
ková spolupráce žáků je inspirativním prvkem
v naší práci a správným krokem v komunikaci 
mezi žáky, učiteli a rodiči. Již několik let se daří 
třídním učitelkám páťáků připravit příjemné od-
poledne nejen pro své žáky, ale zejména pro je-
jich rodiče či prarodiče.

ZŠ Slavičín-Vlára přivítala 3. prosince na 4 de-
sítky rodičů žáků pátých tříd na společném odpo-
ledním programu. Deváťáci pomohli spolužákům 
kouzlit v ukázce chemickobadatelském  kroužku
„Věda nás baví“.

„Sebevědomě do světa“ žáci vykročili při po-
myslném cestování světem po stopách Rally Da-

Školní projekt „Buďte s námi poškole“
kar. Společně se staršími kamarády aktivně vyu-
žili program na interaktivní tabuli. V ukázce „Ja-
zyků se nebojíme“ předvedli žáci své jazykové
schopnosti v anglickém jazyce v nejrůznějších
komunikačních situacích, při kterých jim opět
asistovali žáci 2. stupně.

Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů o tuto
akci. Všichni se zajímali o žákovské práce ve tří-
dách, výtvarnou výstavu vánočních výrobků a byli
nadšeni moderním vybavením školy i vánočně
vyzdobenými třídami. Páťáci s radostí ukazova-
li svým blízkým, co všechno už zvládají, a inspi-
rováni staršími spolužáky se budou více těšit, co
zajímavého je následující léta ve škole čeká.

PaedDr. Bronislava Králíková

„Už zbývá málo, 
málo dní…“ Tato slova
vánoční písně mohli
zaslechnout v pátek
13. 12. všichni pří-

tomní v sále Sokolovny a dalo by se říct, že 
přesně vystihovala radost a očekávání dětí, 
které zde na naší vánoční besídce vystu-
povaly. Předvánoční čas je ta pravá doba, 
kdy by se člověk měl na chvíli zastavit, 
rozjímat a uvědomit si pravou podstatu 
Vánoc. A to se dětem opravdu podařilo. Snad 
každý z nich měl v hledišti nějaké zastoupení, 
neboť Sokolovna praskala téměř ve švech. 
V pestrém programu plném vánočních 
koled a adventních písní vystoupily se svým 
programem všechny třídy. Děti zpívaly, tanči-
ly, hrály na hudební nástroje, zahrály Ježíš-
kův příběh… Návštěvnost byla opravdu vel-
ká a troufáme si tvrdit, že besídka splnila svá 
očekávání. Bylo to vidět nejen na tvářích ro-
dičů či prarodičů, ale mohli jsme tak usou-
dit i ze zaslouženého potlesku, který vždy 
malé účinkující ujistil v tom, že se jim poda-
řilo obdarovat své blízké dárkem nejkrásněj-
ším. A děti ani netušily, že tím, že rozdáva-
ly radost druhým, obohatily nejen své blízké, 
ale i sebe.

Závěrem bychom chtěli touto cestou po-
děkovat městu Slavičínu za fi nanční podpo-
ru, paní Kláře Vincourové za pěknou vánoční 
výzdobu a panu Svobodovi za ozvučení sálu.

7. ročník literární soutěže Spěchej pomalu!, 
který každoročně vyhlašuje SOŠ Luhačovice pro 
žáky 8. a 9. ročníků základních škol byl pro nás
velmi úspěšný.

I tentokrát se zapojila většina škol našeho re-
gionu a z 25 škol se sešlo celkem 117 soutěž-
ních prací. Porotci, básník Jiří Žáček a spisova-
tel Jan Cimický, museli z nich vybrat jen ty sku-
tečně nejzajímavější. Velkým úspěchem je, že
1. místo v této soutěži v kategorii osmých tříd
obsadila žákyně naší školy Karolína Hubíková 
z 8.A třídy, která zabodovala se svým komikso-
vým minipříběhem, v němž musela prokázat své
schopnosti nejen na poli literárním, ale i své kva-
lity výtvarného charakteru. 

Karolíně gratulujeme a přidělené plusové body
na přijímací zkoušky pro příští školní rok jsou zce-
la určitě dobrou motivací i pro ostatní žáky.

Mgr. Ludmila Jandíková

První místo v regionální
literární soutěži

Setkání s bývalými zaměstnanci školy má vždy 
stejné kouzlo. Každý rok začátkem prosince je 
pozve vedení školy na přátelské posezení. Dozví 
se, co je ve škole nového, zhlédnou vystoupení 

některého ze školních souborů a hlavně pobese-
dují se svými nástupci před tabulí. Vždycky si od-
nesou i malý dárek z keramické dílny školy. Je to
symbolická odměna za to, že i pro nás jsou tato
setkání inspirující a poučná.

PaedDr. Petr Navrátil

Pěkná tradice

Vážení čtenáři Slavičínského zpravodaje, milí 
rodiče a příznivci školy, 
za všechny zaměstnance ZŠ Slavičín-Vlára 
děkuji za dobrou spolupráci v uplynulém roce 
a přeji Vám úspěšný rok 2020 ve zdraví, po-
hodě a plný radosti. 
V novém roce přeji vše dobré.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Vánoční besídka
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 21. ledna 2020 uplyne 20 let od doby, 
co nás navždy opustila naše drahá

maminka, paní Anežka JANKŮ. 
S úctou a láskou vzpomínají 

děti s rodinami.

Dne 30. ledna 2020 uplyne rok od úmrtí 
naší dcery Jitky PTÁČKOVÉ.
S láskou vzpomínají rodiče.

Dne 11. ledna 2020 uplyne 25 let 
od úmrtí paní Anežky PEŠKOVÉ z Divnic.

S láskou a úctou vzpomínají manžel
a děti s rodinami. Kdo jste ji znali,

věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Dne 20. ledna 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí 

pana Jaroslava HOŘÁKA.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 21. ledna 2020
si připomeneme 10. výročí úmrtí 

paní Anny CEKOTOVÉ.
S láskou a úctou 

vzpomíná syn Antonín s rodinou.

Dne 1. 1. 2020 by se dožil 80
let náš tatínek a dědeček,

pan Alois RYZA. S láskou v srdci 
na něj vzpomínáme.

Dcery a syn s rodinami

Dne 14. ledna 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Františka ŠVACHA.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera Markéta a syn František s rodinami.

Dne 14. ledna 2020 by se dožila
85 let naše maminka a babička,

paní Anežka ŠTĚTINOVÁ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Světlana s rodinou.

Dne 13. ledna 2020 vzpomeneme
30. výročí od úmrtí našeho tatínka 

a dědečka Rostislava BELŽÍKA
z Rudimova. Kdo jste ho měli rádi, 

vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.

Dne 9. ledna 2020 by se dožil 40 let náš
syn Jiří MORBITZER. Vzpomínají rodiče

a sestry s rodinami.

Dne 22. prosince 2019 jsme si připomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,

babičky a prababičky, 
paní Marie ĎULÍKOVÉ. S láskou a úctou

vzpomínají dcery Františka, Dagmar, 
Marie a syn Josef s rodinami.

Dne 13. ledna 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Ivana JANČEKA. 

Stále na něho vzpomínají rodiče,
sestry Iveta, Lenka a bratr Vojta s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Společenská kronika

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Ing. Antonínem ŠVEHLÁKEM.

Rovněž děkujeme za květinové dary. Rodi-
na Švehlákova a Prchalova.

NAROZENÍ – LISTOPAD
Petr a Markéta Pazderovi – dcera Karolína
Jiří Otépka a Markéta Šašinková – dcera Jo-
hanka
Jiří Vágner a Lenka Hrnčářová – syn Šimon
Karel Přikryl a Kateřina Motúzová – syn Lu-
káš

SŇATEK – LISTOPAD
Václav Miklas a Marta Jemelková

ÚMRTÍ 
 3. 11. 2019  Jarmila Kiššová, 
   91 let, Hrádek
 13. 11. 2019   Radomír Pešek, 
   58 let, Luhačovice
 14. 11. 2019   Mgr. Jana Vičanová,
   75 let, Slavičín
 19. 11. 2019   Karel Dřímal, 
   95 let, Bohuslavice
 19. 11. 2019   Jana Studeníková,
   57 let, Slavičín
 23. 11. 2019  Marie Strážnická,
   85 let, Divnice

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

Dne 31. ledna 2020
oslaví manželé

Richard a Eva MAŇASOVI
ze Slavičína zlatou svatbu.
Hodně zdraví, štěstí a lásky
do dalších společných let 

přejí děti Richard, 
Petr a Tomáš s rodinami.

Dne 9. ledna 2020
oslaví diamantovou svatbu manželé 

Zdeňka a Ladislav ŠEFČÍKOVI
ze Slavičína. 

Do dalších let Vám z celého srdce
hodně lásky, zdraví a štěstí 

přejí děti Zdenka,
Ladislav a Dušan s rodinami.

Blahopřání

Sdělení pacientům 
MUDr. Aleš Bartončík, Komenského 10, 76321 Slavičín

MUDr. Aleš Bartončík bude od 6. 1. 2020 ordinovat v ordinaci 
MUDr. Evy Hrbáčové, 1 patro polikliniky Slavičín

Ordinační hodiny:
Pondělí 07:30 – 13:00 hodin
Středa  12:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
Objednávat lze na telefonním čísle 577 343 868.
MUDr. Hrbáčová prosí, aby se pacienti MUDr. Bartončíka objednávali
až od 6. ledna 2020 v ordinačních hodinách MUDr. Bartončíka.
Děkujeme za pochopení.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu, popř. prodám trafi ku 
     na ul. Dlouhá (nad Albertem). Informace v trafi ce.
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Provozní doba vzdělávacího střediska 
Vzdělávací středisko je v provozu každý den 

od 8 do 14 hodin, v pondělí od 8 do 13 hodin. 
V tuto dobu je možné využívat 12 PC a Internet 
zdarma. Denní limit pro návštěvníka PC učebny 
je 60 minut. Za poplatek je možnost tisku, ko-
pírování, vazbu do kroužkové vazby a laminová-
ní dokumentů. 

Provozní doba si vyhrazuje možnost změny, 
z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí.

Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 763 21 
Slavičín. Tel: 571 110 425, 739 095 315. 
E-mail: nadace@pivecka.cz. eb: 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 úterý v 16.00 hodin v budově městské 
knihovny – první podlaží. 
Plán aktivit na leden: pletení z papíru

Zprávičky z domečku pro děti

Závěr kalendářního roku patřil opět dětem, 
pro které jsme uspořádali dvě akce.

Ta první byla ve spolupráci s organizací Orel 

lo na nadílku. Po příchodu sv. Mikuláše s druži-
nou děti řekly básničku nebo zazpívaly písničku
a sv. Mikuláš každému nadělil balíček.

Druhá akce „Baví se celá rodina + vánoční 
tvoření“, se uskutečnila 13. 12. 2019 a měla
jako obvykle velký úspěch a co je hlavní, už vo-
něla Vánocemi, vánočním punčem a cukrovím.
Pod rukama dětem vznikaly krásné vánoční de-
korace – sněhuláčci, baňky, zvonečky, sněžítka,
věnečky a přáníčka pro radost. Obě akce byly fi -
nančně podpořeny z dotace města Slavičín.

Před Vánocemi se v DDM opět uskutečnil pře-
bor škol v šachu a vánoční šachový turnaj pro
děti a dospělé.

A co nabídneme dětem hned z kraje nové-
ho roku?

Již nyní připravujeme pro děti program na po-
loletní prázdniny dne 31. 1. 2020, kdy si s dětmi
zajedeme do kina do Valašských Klobouk a pří-
městský tábor na celý týden jarních prázdnin
od 2. 3. do 8. 3. 2020, tvořivé dílničky a výukové
programy pro MŠ.

A co bychom chtěli popřát do nového roku
našim klientům DDM, ale i veřejnosti?

Veřejnosti přejeme hlavně hodně zdraví po
celý příští rok. Ať klid, pohoda a láska vládne
ve všech tvářích a srdcích.

Pracovnice DDM Slavičín

Slavičín pro rodiče a děti s názvem „Mikulášská
nadílka“, pro děti jsme připravili program ve for-
mě soutěží, her a tanečků, aby se jim lépe čeka-

Každoročně probíhá několik aktivit MS Hrádek
v oblasti životního prostředí. Těchto akcí se pra-
videlně účastní všichni členové MS Hrádek. V le-
tošním roce byla naše aktivita zaměřena na dva
hlavní projekty: vykácení nežádoucích dřevin
a údržba hráze v okolí mokřadu a údržba mysli-
veckých políček. V okolí mokřadu byl proveden vý-
řez a vykácení nežádoucích rostlin a dřevin včet-
ně jejich likvidace. Také byla svépomocí zpevně-
na hráz mokřadu. V příštím roce nás čeká další 
fáze, kterou je vyčištění a prohloubení dna mok-
řadu pomocí bagru. Druhou hlavní aktivitou bylo
obhospodařování mysliveckých políček za úče-
lem zlepšení potravní nabídky lesní zvěře a zabrá-
nění škodám způsobených zvěří na polních a les-
ních kulturách. Nejprve bylo třeba políčka zorat.
Dále bylo políčko urovnáno, pohnojeno a na pod-
zim proběhlo osetí. Nyní má tedy lesní zvěř při-
praven další zdroj potravy. Za MS Hrádek chci po-
děkovat za podporu městu Slavičín, které svou fi -
nanční pomocí a vstřícností pomáhá v rozvoji ži-
votního prostředí. Doufáme, že v následujících le-
tech budeme nadále spolupracovat ve stejném
duchu.  Petr Fojtík, předseda MS Hrádek

Aktivity MS Hrádek v oblasti životního prostředí v roce 2019
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Jdeme do fi nále! Nyní nás může fi nanč-
ně podpořit široká veřejnost. Je proto velmi
důležité, aby se o našem projektu dozvědělo 
co nejvíce lidí. Čím vyšší se nám podaří vybrat

Náš projekt „Neposedí celá rodina“ se dostal do fi nálové 
čtyřky programu „ČSOB pomáhá regionům“

p j „ p

celkovou částku, tím vyšší bude i příspěvek pro
náš projekt od ČSOB.

I drobný fi nanční dar nám pomůže. V součtu to
může být první místo pro nás projekt.

Níže je uvedeno číslu účtu, na který nám mů-
žete přispět. Děkujeme!

Mgr. Simona Goňová, ředitelka

Poděkování
 Dílna inspirace děkuje městu Slavičín za fi -
nanční příspěvek z grantu města na celoroční 
činnost. Za pomoc při zajištění akce Kateřinský
jarmark děkujeme městu Slavičín a městskému 
infocentru.
 Spolek pro výstavbu kaple děkuje všem příz-
nivcům za poskytnuté příspěvky v minulém roce
do sbírky určené pro zhotovení střechy na kapli
ve Slavičíně – Hrádku a děkuje předem za pod-
poru i v roce 2020.

„Kdy pojedem na výpravu?“ „A kam?“ 
Ne příliš ojedinělá otázka v našem dívčím od-

díle.
A tak jsme plánovaly už v létě, kam na pod-

zim pojedeme.
Výsledkem našeho plánování byla návště-

va Badatelské stezky „Vlez v les“ v Hostětíně,
kterou jsme si moc užily ještě před podzimní-
mi prázdninami. Centrum Veronica nám zapůj-
čilo pomůcky potřebné pro bádání, a tak jsme
se mohly učit měřit výšku stromů nebo hledat
blešivce ve vodě.

Další podzimní výprava, tentokrát „Za svobo-
dou“, proběhla jednoho listopadového víkendu.
Skautky a světlušky se dozvěděly a na vlast-
ní kůži vyzkoušely, jak se žilo před listopadem
1989. Tábornické dovednosti jsme si na této
výpravě procvičily v okolí myslivecké chaty, jež
nám laskavě zapůjčil Myslivecký spolek Jamné
Slavičín, z.s., kterému tímto děkujeme.

Vypravování pro nás zimou nekončí, pokra-
čujeme v novém roce, do té doby nazdar!!

Oddíl Sov

Ze skautského kotlíku
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dával injekční stříkačku, naplněnou vitami-
nem C. Kapku vitaminu jsem píchl do kůže

v srdeční krajině. Pokud je injekce po-
dána přísně do kůže v podobě drob-
ného pupence, je zcela neškodná, ale 
ostře bolestivá. Pak jsem pokračoval:

„Další injekci dáme kousek níž,“ 
a chvíli počkal. Pacientka vždy reago-
vala uhýbavým bezdechým pohybem. 
„Bude potřebná ještě nejméně jedna.“ 
A chvíli jsem počkal. Po čtyřech, nejvýše 
pěti pupencích pacientka otevřela oči. 
Dál jsem ji uklidňoval soustrastným hla-
sem. Mezi tím Sahbi už nachystal injek-
ci diazepamu (i u nás běžně používané-
ho k rychlému zklidnění). Pacientka se 
po nějaké čtvrt hodině pozvolna sama 
posadila.

Sahbi měl smysl pro reklamu. Přivo-
lal mužský doprovod, kterému pohled 
na pohybující se ženu doslova vyrazil 
dech a pak následoval zmatený údiv. 
Nařídil jsem, aby ženu dopravili co nej-
dříve domů a poskytli jí klidný odpoči-
nek nebo nejlépe spánek do příštího 
rána.

Jistěže to byl i druh lsti, ale užiteč-
né, neboť mi umožnila relativně rych-
le ošetřit pacientku bez toho, že bych ji 
nějakým drastickým způsobem ponížil.

Někdy si klademe otázku, tak například, proč
dům, kde celý život žijeme, je na tom správném 
místě, kde jsme šťastni a spokojeni. A podobně, 
proč radnice ve Slavičíně stojí právě tam, kde je? 
Ale také je třeba dobré si položit stejnou otázku 
nad tím, že ve městě velikosti Slavičína jsou tak 
hezky srovnány ve středu města základní centra 
sloužící pro potřeby nás všech obyvatel města. 
Jedná se o zdravotnické centrum, což je nemoc-
nice a poliklinika v majetku města. A stejně tak 
můžeme zmínit místo kultury, zábavy a vzdělává-
ní. Jedná se o moc hezké místečko, kde stojí So-
kolovna s volným travnatým místem pro volnoča-
sové akce. A vedle Sokolovny stojí knihovna měs-
ta Slavičína – bývalá Horákova vila.

Je to výrazná dominanta, která krášlí střed 
města našeho města. S výstavbou vily započal 
MUDr. Jan Horák v roce 1936 a dům byl dokon-

Několik slov o historii Horákovy vily
čen o dvě léta později.  Dr. Jan Horák byl cílevě-
domým člověkem, který do Slavičína přišel v roce
1919 jako praktický lékař. Mimo profesní život se
zajímal i o společenské dění. Sedm let po pří-
chodu do Slavičína se stal starostou obce (1926
– 1933). Spolu se svou manželkou Marií založili
v prvním patře domu knihovnu, která ve Slavičí-
ně neměla v té době konkurenci. Marie Horáko-
vá se stále snažila rozšířit fond knihovny a její syn
Lumír v tom pokračoval.

V knihovně byly uložené tisíce knih v krásném
dobovém nábytku, kde nebylo snad ani místečko
volné.  Na stěnách v knihovně i jinde v bytě visely
zajímavé obrazy například díla od Antonína Pro-
cházky, spolužáka MUDr. Jana Horáka. Tyto obra-
zy jsou dnes velmi ceněny a některé jsou umís-
těné v Galerii Antonína Procházky v Brně. Zají-
mavostí a možná i zvláštním tajemstvím domu

je i kryt proti bombardování, umístěný ve sklepe-
ní domu, který nechal zřídit pan MUDr. Jan Ho-
rák s vědomím možného ohrožení ve druhé svě-
tové válce.

Klub přátel historie Slavičínska plánuje vydat
s podporou města Slavičín publikaci, čtrnáctou
v řadě Kapitoly z historie Slavičínska. Jmenuje se
Vzpomínky a jsou to povídky MUDr. Lumíra Horá-
ka z jeho působení v Tunisku.  Dr. Lumír Horák byl
v podstatě posledním, kdo spolu se svou man-
želkou Věrou v tomto krásném domě žil a právě
v roce 2020 by se dožil sta let. Byl zakládajícím
členem našeho klubu v roce 1954 a do konce ži-
vota naším cílevědomým a aktivním členem.

Knížka Vzpomínky bude pro veřejnost uvede-
na v únoru roku 2020 a přesné datum sdělíme 
ve zpravodaji města Slavičín. Jako malou pozor-
nost si dovolujeme uvést jednu z povídek knihy.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

Vzpomínám si na profesora neurolo-
gie, že nás mediky upozorňoval: hyste-
rie je chorobný příznak jako každý jiný,
jenže má špatnou pověst.

S hysterickými stavy jsem se setkal
v Mateuru ne zřídka, a to v intensitě,
jakou jsem do té doby nepoznal. Brzo
jsem si vypracoval vlastní postup ošet-
ření, založený na všeobecné víře v moc-
ný účinek injekcí.

Vesměs šlo v mé ambulanci, pokud
si pamatuji, o mladší ženu žijící ve měs-
tě. (Venkovské ženy, které nebyly ome-
zovány ve svém pohybu a pracovaly bez 
závojů na polích, hysterické záchva-
ty neměly vůbec, nebo se s ním do ne-
mocnice nedostaly.) Obvykle pacient-
ku přinesli na nosítkách rozčilení pří-
buzní nebo sousedé. Ležela s tvrdě na-
pjatým tělem a zavřenýma očima. Dia-
gnosa nebyla těžká. Ověřil jsem si rych-
le puls, poslechl srdce a odpor, kladený 
při rozvírání očních víček, podezření po-
tvrdil. Pak jsem s pomocí dobře sehra-
ného tlumočníka promlouval velmi klid-
ným a soucitným hlasem: „Buďte klid-
ná, paní, máme tu injekce, které vaše-
mu srdci určitě uleví.“ Sahbi už mi po-

Povídka z knihy Vzpomínky od MUDr. Lumíra Horáka: Hysterické ženy
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Vicemistr světa v parahokeji: výsledek mě překvapil
Stříbrnou medaili z Mistrovství světa v paraho-

keji (dřív sledgehokeji, pozn. red.) dovezl koncem 
listopadu Slavičan Erik Fojtík. Jako poloviční Slo-
vák však tentokrát nereprezentoval Česko, ale 
Slovensko. „V českém dresu jsem hrál dvě para-
lympiády – ve Vancouveru a Soči – a poté jsem 
chtěl reprezentační kariéru ukončit, ale nevydr-
žel jsem to dlouho,“ říká sedmačtyřicetiletý“ Foj-
tík.

Co pro Vás bylo impulsem k tomu znova za-
čít?

Mám tento sport rád a myslel jsem, že Slo-
vensko, které tehdy hrálo v B kategorii v tomto 
sportu, nebude tak časově a fyzicky náročné, ale 
spletl jsem se. 

Hrajete také během roku soutěž?
Ano, jsem hráčem HC sledge Studénka. Před-

tím jsem hrál dlouho ve Zlíně a jednu sezonu 
v Olomouci. 

Původem jste z Brumova. Jak jste se dostal 
do Slavičína? 

Máte pravdu, pocházím z Brumova, ale pracu-
ju ve Slavičíně, kde jsem díky Pivečkově nada-
ci získal práci v NTS Prometal. Žijeme v regionu, 
kde je složité získat práci pro zdravého člověka, 
nemluvě o postižených.

Přišel jste o obě nohy v devatenácti letech. 
Jak jste to zvládl?

Měl jsem kolizi s vlakem, když jsem jel na voj-
nu. Není jednoduché se smířit s tím, že je člověk 
postižený, nějakou dobu to trvá. Na druhou stra-
nu můžu říct, že díky sportu a svému handicapu 
jsem poznal spoustu skvělých lidí z celého světa 
a viděl mnoho zemí.

Byl jste hokejista i před zraněním?
Ne, to ne. Nebyl jsem před úrazem aktivním 

sportovcem. Byl jsem pasivním až hodně pasiv-
ním sportovcem (smích).

Často Vás vídám jezdit do kostela. Vždy ob-
divuju, že ten kopec vyjedete sám na mecha-
nickém vozíku. Jak moc vlastně musíte tréno-

vat, abyste dosahoval 
sportovních úspěchů?

Trénink je důležitá 
součást přípravy, ale 
sám vidím, že už tomu 
zdaleka neobětuju to-
lik co dříve. Nemám to-
lik volného času a ně-
kdy mi chybí i energie 
na přípravu. Snažím se 
aspoň jezdit na týmové 
tréninky na ledě.

Kde se vlastně ko-
nalo MS letos?

Mistrovství v para-
hokeji skupiny B bylo 
v Berlíně za účasti 6 
zemí – Německa, Slo-
venska, Číny, Ruska, 
Polska a Velké Britá-
nie. Z této šestice prv-
ní dva postupovali 
do A skupiny, což se poštěstilo nám a favorizo-
vanému Rusku. Sám jsem byl překvapen naším
postupem, protože naše příprava nebyla zrovna
nejlepší…

Po zápase s Německem jste byl dokonce vy-
hlášen hráčem zápasu. Potěšilo Vás to?

Výkon jednotlivce není v kolektivním sportu
důležitý. Potěšilo mě ale, že jsme Německo coby
favorita porazili 2:1 v prodloužení a díky tomuto
vítězství získali stříbrnou medaili.

Je stříbrná medaile Váš největší sportovní 
úspěch?

Je to jedna z medailí. Úspěch se ale nedá měřit
jen na medaile. Pro mě by byl velký úspěch pomo-

ci slovenskému týmu k postupu na Paralympiá-
du 2022 v Pekingu. 

Jak mistrovství prožívali Vaši kolegové v prá-
ci a rodina?

Vždy, když někam jedeme, to kamarádi sledují 
a podporují nás, což je díky sociálním sítím mno-
hem jednodušší než dříve. Přátelé v Prometalu to
i tentokrát sledovali po síti a po příchodu do prá-
ce se mě ptali, jak bylo na šampionátu. Bylo pří-
jemné vidět, že je to zajímá. Přivezl jsem jim pár 
maličkostí z Berlína a ukázal stříbrnou medaili.
Ale asi budu muset ještě udělat nějakou tisko-
vou konferenci v některém z místních pohostin-
ství. (smích) (šim)

Atraktivní soupeři přijedou do Slavičína, aby 
prověřili tým fotbalistů FC TVD Slavičín v zimní 
přestávce. Tým je na 2. místě divize E jen o bod 
za prvními Kozlovicemi a v plánu má několik přá-
telských utkání v Hrádku na umělé trávě. „Divá-
ci se můžou těšit na zajímavé poměření s rezer-
vami prvoligových týmů Baníku Ostravy, Zlína,
Slovácka a Zbrojovky Brno,“ upozornil “ trenér Mi-
chal Švach.

Ten prozradil svůj koncept zimní přípravy, kte-
rá fotbalistům začne v druhém lednovém týd-
nu. „Úvodní zahajovací trénink bude v úterý 7. 1. 
a poté budeme třikrát týdně do konce ledna vyu-
žívat sportovního areálu v Hrádku na umělé trá-
vě a navíc tuto zátěž doplníme dalším tréninkem 
buď v sobotu, nebo v pondělí nabíráním kondice 
formou vytrvalostní zátěže,“ popsal “ Švach.

V únoru do systému zapracuje i samotné pří-
pravné zápasy, jejichž seznam přikládáme níže.

 (šim)

Do Slavičína přijedou
hrát prvoligové rezervy
Baníku či Brna

Oddíl fl orbalu přeje do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

Zároveň tímto děkujeme všem, jež se podílí na chodu oddílu, tedy hráčům, trenérům, vedení oddílu, dále 
všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli fungovat. Za fi nanční podporu děkujeme městu Sla-
vičín, dále společnostem HOPA CZ, s.r.o., PIVOVAR HRÁDEK, s.r.o., NTS Prometal Machining, s.r.o., Rtox,
s.r.o., TVD – technická výroba, a.s.

Seznam přátelských zápasů
1. 2. sobota FC TVD – 1. FC Slovácko „B“
10:00 UT Hrádek
8. 2. sobota FC TVD – Baník Ostrava „B“
12:00 UT Hrádek
15. 2. sobota FC TVD – Fastav Zlín „B“ 
10:00 UT Hrádek
22. 2. sobota FC TVD – Lednické Rovné
10:00 UT Hrádek
29. 2. sobota FC TVD – Valašské Meziříčí 
10:00 UT Hrádek
7. 3. sobota FC TVD – Zbrojovka Brno „B“
UT Hrádek

PF 2020

Domácí zápasy v lednu 2020:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – KC Zlín C, sobota 11. 1. 
2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota 18. 1.
2020, 16.00 hod.

Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 hod./
dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro skupiny i jednot-
livce, informace na tel.: 604 715 537 – Pavel
Sláma

Kuželkářský klub
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 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
 10. 1. – 6. 2.  
Antonín Kostka: Má Vlára 
Výstava bromostříbrných želatinových fotografi í. 
Je k vidění v galerii městské knihovny v její půj-
čovní době, případně po domluvě na telefon.
Vernisáž výstavy proběhne v galerii od 18.00 
hodin.  

 Čtvrtek 9. 1. 
Libanon – země hor, cedrů a uprchlíků. Cesto-
vatelská fotobeseda Michala Štěpánka.
Vše o přírodních krásách, starobylých památ-
kách, mentalitě obyvatel a jejich uznávané ku-
chyni nejen na libanonském venkově, ale i v na-
blýskaných metropolích – Bejrútu, Tripolisu, sta-
rodávném Byblosu aj.
Specifi ky této destinace je náboženský pel mel 
a největší počet uprchlíků ze zemí Blízkého Vý-
chodu.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.

 Čtvrtek 16. 1. 
U nás na Slovácku. Komponovaný literárně hu-
dební pořad novináře a spisovatele PaedDr. Ji-
řího Jilíka.
Vyprávění a četba z autorových knížek, tentokrát 
na „veselou notečku“, věnované svéráznému hu-
moru Moravského Slovácka, v nichž Jiří Jilík za-
chycuje komické či tragikomické fi gurky na slo-
vácké vesnici 70. let minulého století. O hudeb-
ní doprovod akce se postará muzikant a sbormis-
tr populárního rockového sboru Svatý Pluk Honza 
Gajdošík. Zazní písničky, které jsou oblíbené na-
příč generacemi. 
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

 Čtvrtek 30. 1.  
Skandinávie & Pobaltí. 
Pestrá projekce a vyprávění Aleny a Jirky Má-
rových, kteří vás provedou expedicí severský-
mi zeměmi. Spolu s nimi navštívíte nedozírné 
švédské lesy, slavnou halu Globen, norské Lofo-
ty s fjordy a vodopády či potkáte fi nského San-
ta Clause. Druhá část besedy, věnovaná Pobaltí 
(Litva, Lotyšsko) nabídne mnoho úchvatných pří-
rodních scenérií i architektonických skvostů.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

Připravujeme na únor:
 Středa 5. 2. Uvnitř černobylské zóny 
Beseda fotografa Milana Říšského

 Pondělí 17. 2. 
Zahájení kurzů paměťového tréninku pro senio-
ry s Mgr. Martou Fojtíkovou, certifi kovanou tre-
nérkou paměti.

Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetího
věku (VU3V) bude v Městské knihovně Slavičín
opět zahájena otevřením dalšího studijního se-
mestru!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty
České zemědělské univerzity v Praze je pro Vás
připravena nabídka výuky v rámci VU3V, která
Vám umožní navštěvovat zájmové vysokoškolské
studium přímo v místě bydliště.  Těšíme se tedy
na zapojení nových zájemců i absolventů uply-
nulých semestrů do dalšího vzdělávání v období 
únor – duben 2020!
Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce
Poplatek za semestr (6 kurzů) činí 300 Kč

Zahajovací přednáška se koná v pondělí 
10. února 2020 od 9.00 do 11.00 hodin (sál
v 1. podlaží městské knihovny). Zde budou sdě-
leny podmínky studia a další podrobnosti o vý-
uce novým zájemcům i absolventům předcho-
zích kurzů. Kontakt pro individuální informa-
ce a přihlášení: Městská knihovna Slavičín (tel.:
577 341 481). Vše o studiu bude zveřejněno
na www.knihovna.mesto-slavicin.cz
a na www.e-senior.cz.

3. 1. 2020
Novoroční koncert – DASHA a Pajky Pajk
Sokolovna Slavičín, začátek 18 h (pořadatel
město Slavičín)

Plesová sezona 2020
Sokolovna Slavičín
 11. 1. Farní ples
 18. 1. Valašský bál
 25. 1. Ples města
 31. 1. Ples Cantare
 8. 2. Dětský karneval ZŠ Malé Pole
 15. 2. Ples ZŠ Vlára
 21. 2. Hasičský karneval pro děti
 22. 2. Hasičský maškarní ples (fašanky)

 Rozpis mistrovských zápasů – Sportovní 
hala
 4. 1. 7 – 16 h okresní přebor mužů stolní tenis
 5. 1. 7 – 18 h turnaj žáků FC TVD sálová ko-
paná

 10. 1. 19 – 21 h SK Hluk basketbal
 11. 1. 8 – 16 turnaj muži fl orbal

16 – 20 h SK A – Otrokovice A stolní tenis
16 – 20 h SK B – Vlčnov stolní tenis
16 – 20 h SK C – Val. Klobouky B stolní tenis

 12. 1. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná
18. 1. 7 – 16 h Přebor kraje mužů stolní tenis
18. 1. 17 – 20 h SK D – Spytihněv stolní tenis
19. 1. 7 – 17 h Krajský BTM mládeže stolní 
tenis
25. 1. 8 – 16 h turnaj starší žáci fl orbal

16 – 20 h SK A – Kostelec stolní tenis
16 – 20 h SK B – Kunovice C stolní tenis
16 – 20 h SK C – Bylnice B stolní tenis

26. 1. 9 – 13 h SK A – Holešov stolní tenis
9 – 13 h SK B – Bystřice p. H. C stolní tenis
14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná

1. 2. 8 – 16 h SK – UTB Zlín volejbal ženy
16 – 20 h SK C – Otrokovice E stolní tenis

2. 2. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná

 Cvičení 
Sportovní hala
Pondělí 18.30 – 20.00 ASPV ženy (P. Maděry-
čová)
Úterý 20.00 – 21.30 ASPV muži (P. Čech)
Čtvrtek 19.00 – 20.00 ASPV ženy (D. Balša-
nová)
ZŠ Vlára (P. Maděryčová)
Úterý 17.30 – 18.30 Bodystyling – cvičení 
vlastním tělem
Středa 18.00 – 19.00 Power jóga,
19.15 – 20.15 cvičení muži, posilování, strečink
Orlovna
Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilová-
ní, uvolňování 
Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku
2 – 6 let (E. Hubíková)
Čtvrtek 18.30 – 19.30 Cvičení pro ženy
(M. Turčínková)
Cvičení na DDM Slavičín
Funkční trénink (P. Jonášková):
Pondělí  17.30 – 18.30
Úterý 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
Čtvrtek 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
Jemná Hatha jóga (D. Balšánová):
úterý 17.30 – 19.00


