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Léta 2010 – 2014 ve vzpomínkách 

Možná trochu nostalgický nadpis pro člá-
nek, jehož cílem je poohlédnout se do právě
končícího volebního období Zastupitelstva
města Slavičín a podívat se, co se za tu dobu
ve městě podařilo z hlediska investiční čin-
nosti. Když se tak člověk podívá do let minu-
lých, tak nutně vzpomíná. Čas letí strašně
rychle a kdo z nás si pamatuje, co se ve kte-
rém roce ve městě událo. Takže opravdu je
třeba zavzpomínat.

Ještě že máme zdroje informací, kam sáh-
nout a můžeme tak sestavit přehled toho, co
se podařilo. Jedná se jen o hrubý výčet těch
nejdůležitějších (fi nančně nejnáročnějších)
investičních akcí, které byly realizovány
většinou za podpory buď státních fi nancí
anebo operačních programů EU. Bez dota-
cí by byla tabulka na straně 2 o dost kratší,
protože drtivou většinu akcí bychom neby-
li schopni bez nich realizovat. Samozřejmě
ne na všechno je či bylo možno dostat dota-
ci. Dotační projekty byly pro nás vždy prio-
ritou (protože „hlúpý kdo dává, hlúpější kdo
nebere“), nicméně bylo také potřeba inves-
tovat do záležitostí, které byly dlouhodobě
problematické. My jsme cítili nutnost je ne-
odkladně řešit a museli je tak plně fi nanco-
vat z rozpočtu města.

V tabulce také najdete projekty, na které
se podařilo za přispění města získat dotaci
(město se na jejím zajištění podílelo, případ-
ně fi nancovalo vlastní podíl žadatele) – pro
SDH Nevšová dotace na výstavbu hasičské-
ho areálu, rozšíření sportovní plochy, nákup
překážek a dalšího vybavení, které je pou-
žíváno nevšovskými fotbalisty, Nadaci Jana
Pivečky na obnovu Pivečkova lesoparku, ZŠ
Vlára na přístroje na měření kvality ovzduší,
Farnímu úřadu na úpravu okolí chrámu sv.
Vojtěcha a dostalo se také na R-Ego – na roz-
šíření prostor pro činnost. Všem jmenova-

ným subjektům děkujeme za jejich snahu
o rozvoj jejich činnosti a města jako celku. 

Dále v tabulce čtenář najde dotované pro-
jekty, které byly realizovány v místních čás-
tech města. Připomeňme si ale, že v místních
částech se toho událo podstatně víc.

V Divnicích se v roce 2011 začalo s opra-
vami budovy obecního domu a v budově
hospody byla upravena místnost pro hasi-
če. V roce 2012 byla postavena nová cyk-
lostezka a vyřešen tak dlouholetý problém
s chodníkem do býv. Vlárských strojíren.
Rok 2013 přinesl zateplení a výměnu oken
na obecním domě, opravu kotelny tamtéž,
rekonstrukci lávky přes Říku nebo stacio-
nární měřič rychlosti. V roce letošním bude
opravena cesta ke kurtům, přibude regula-
ce topení v obecním domě. Pro pohodlí ná-
vštěvníků místního pohostinství byly za-
koupeny nové židle.

V Hrádku byl v roce 2011 položen umě-
lý povrch na asfaltové hřiště a bylo zapo-
čato s opravou chodníků, které po úsecích
probíhaly prakticky celé volební období.
V roce 2012 byl opraven obecní dům a ha-
sičská zbrojnice. Pro potřeby SDH Hrádek
bylo také pořízeno a upraveno požární do-
pravní vozidlo VW Transporter. Zateplovací
„šílenství“ neminulo ani Hrádek, a tak v roce
2013 byla zateplena budova ZŠ speciální a ZŠ
praktické. Zatepluje se i v roce 2014 – budo-
va mateřské školy a budova před mateřskou
školou (č. p. 148). Zahrada MŠ Hrádek bude
na podzim 2014 rekonstruována na přírodní
zahradu s herními prvky pro děti.

Nezapomínáme ani na Nevšovou. V roce
2011 byl rekonstruován most u obchodu
a část komunikace tamtéž, byla opravena
komunikace na Cikánku. V roce 2012 byl
realizován projekt odkanalizování Nevšo-
vé a proběhla úprava křižovatky na Cikán-
ku. Rok 2013 přinesl, tak jako ve všech čás-
tech města, zateplování – kulturní dům a MŠ
Nevšová. Kulturní dům také doznal znač-
ných změn v interiéru a má pěkně opravené
vstupní schodiště. Proběhla také oprava ces-
ty na Paseky a SDH Nevšová dostal v tomto
roce požární dopravní vozidlo. V roce letoš-
ním to bude dokončení opravy cesty kolem
obchodu, výměna radiátorů v MŠ Nevšová,
byly pořízeny stoly a židle pro potřeby SDH
Nevšová a byl dokončen hasičský areál. Míst-
ní čeká také výstavba autobusové zastáv-
ky, probíhá oprava budovy býv. moštárny

Svoz tříděného odpadu
plasty (žlutéé pytle): 17. 9.
papír (modrré pytle) a nápojoové kartony 
(oranžové pytlle): 16. 99.
bioodpad (hhnědé pyytle – 10 Kč/ks): 
1. 9., 15. 9., 29. 9.

Přejeme všem žákům a studentům
úspěšný start do nového 

školního roku 2014/2015! 

Sbor dobrovolných hasičů
ve Slavičíně pořádá

v sobotu 6. září 2014 od 9.00 hodin 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTROŠROTU

ve Slavičíně a Hrádku. 
Prosíme občany, aby železný šrot 
a elektrošrot nachystali v ranních

hodinách před svá obydlí (z důvodu
krádeží přes noc), kde si to členové 
sboru naloží. Je možné i odvoz ze 

sklepů, zahrad, po předchozí domluvě 
na tel. čísle 775 987 805.

Akce se koná za každého počasí.
Děkujeme za podporu občanů při této

akci, výtěžek bude věnován na podporu
mladých hasičů.

Pozn.: Elektrošrot – vysavače, pračky,
lednice, sporáky, TV, PC monitory, DVD,
videa, fény, kuch. roboty, mixéry apod.

a na podzim pak proběhne rekonstrukce za-
hrady MŠ Nevšová – vznikne zde přírodní 
zahrada pro zábavu i poučení dětí.

Tolik k místním částem, investiční akce 
přímo ve Slavičíně pro jejich velký rozsah 
uvádím pouze tabulkovou formou. Všech-
ny důležité investiční akce jsou také za-
pracovány v interaktivní mapě, kterou na-
leznete na stránkách města a na faceboo-
ku infocentra.

Takže opravdu léta 2010 – 2014 ve vzpo-
mínkách... Je těchto vzpomínek mnoho 
nebo málo? To může každý posoudit sám. 
Do rozpočtu města se podařilo získat více 
než 112 mil. Kč z dotací, které byly ve měs-
tě proinvestovány na nové stavby, opravy 
a údržbu majetku města. Celková výše in-
vestic (při započtení těch, které v tabulce ne-
jsou uvedeny) přesáhla částku 230 mil. Kč. 
A myslím, že ve městě je to vidět.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
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Název akce
Výdaje 
celkem 
(tis. Kč)

Dotace 
(tis. Kč)

2011

Multifunkční kulturní centrum Slavičín –
Horákova vila (2010 –2011) 12 563 7 500

Protipovodňová opatření Říka – Vlára – Váh, II. 
etapa – most u obchodu v Nevšové (2010 –2011) 5 962 5 184

Regenerace zámeckého parku 1 753 1 467

Sběrný dvůr a separace odpadů 8 444 7 462

Osvětlení rizikových míst v zámeckém parku 402 291

Teplofi kace sídliště Vlára z OZE K3 31 239 10 967

Rekonstrukce ul. Ševcovská 3 379 0

Rekonstrukce MK Nevšová 1 415 0

Zkvalitnění dopravní infrastruktury (cesta – 
Horní nám.) 1 173 489

Rekonstrukce střechy budovy ZUŠ 1 913 0

Výměna oken a dveří č. p. 564 – 566 735 0

Revitalizace veřejného prostranství před radnicí 10 725 6 685

Rozšíření sportovní plochy v Nevšové (SDH) 1 030 478

Rekonstrukce sociálního zařízení – Obecní dům
Divnice 562 0

Oprava chodníků – Divnice 286  0

Umělý povrch – tenisový kurt Hrádek 425 0

CELKEM ZA ROK 2011 82 006 40 523

2012

Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních
vod (2010 –2011) 41 942 24 198

Dětské hřiště Zahradní čtvrť (postupné etapy 
2010 –2011) 377 0

Zaklenutí příkopy MK Nevšová v souvislosti
s kanalizací 748 0

Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ 1 042 0

Pořízení kompostérů pro občany – I. etapa 933 819

Revitalizace zeleně Vlára 161 121

Revitalizace zeleně u Sokolovny 553 421

„Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole“
(rekonstrukce propustku pro pokračování 
cyklostezky Hrádek, mobiliář)

766 607

Rekonstrukce sociálního zařízení v MěN
Slavičín I. 767 0

Úpravy výjezdového stanoviště záchranné
služby 483 350

Lanový prvek v zámeckém parku 304 269

Cyklostezka Divnice 6 931 3 624

Měření kvality ovzduší (ZŠ Vlára) 1 000 720

Obnova příměstského lesoparku (Pivečkův 
lesopark) 1 055 795

Oprava obecního domu v Hrádku 293 0

Oprava chodníků – Divnice 286  0

CELKEM ZA ROK 2012 57 355 31 924

2013

Obnova Základní školy Vlára – etapa zateplení 10 146 4 263

Zateplení Sokolovny 2 533 827

Zateplení hasičského domu ve Slavičíně 931 271

Vnitřní stavební úpravy hasičského domu
ve Slavičíně 464 0

Zateplení Domu dětí a mládeže 1 702 899

Rekonstrukce kotelny DDM 108 0

Zateplení ZŠ Malé Pole 4 149 1 397

Zateplení školy v Hrádku 1 789 1 296

Rekonstrukce kotelny školy v Hrádku 197 0

Zateplení Obecního domu v Divnicích 1 385 792

Rekonstrukce kotelny OD Divnice 102 0

Zateplení Obecního domu v Nevšové 1 943 1 132

Zateplení budovy MŠ v Nevšové 1 624 879

Solární systém pro ohřev teplé vody v nemocnici 1 798 1 350

„Do města i z města, pro cyklistu cesta”
(prodloužení cyklostezky do Hrádku) 534 479

„Chce to trochu vzruchu do cestovního
ruchu” (herní prvek – zřícenina – v Pivečkově 
lesoparku, mobilní WC)

673 603

„Letní kino – partner pro hezké večery”
(rekonstrukce) 1 153 477

Oprava budovy ZUŠ (okna, kotel, schodiště) 550 351

Rekonstrukce lávky přes Říku u okružní 
křižovatky 938 0

Výměna oken č. p. 17 Hrádek 218 0

Výměna oken č. p. 831 – 836 (Slavičín – střed) –
I. etapa 1 363 0

Přístavba č. p. 19 – budova R-Ego 469 375

„ZŠ Malé Pole – rekonstrukce hřiště” (umělý 
povrch na hřiště u ZŠ, venkovní učebna)
„ ( 681 374

Oprava cesty na Paseky v Nevšové 336 0

Oprava lávky přes Říku v Divnicích 122 0

Stacionární měřič rychlosti v Divnicích 90 0

CELKEM ZA ROK 2013 35 786 15 765

2014

Revitalizace čtvrti Vlára 6 987 5 939

Revitalizace Malé Pole 9 096 5 922

Rekonstrukce ulice Osvobození 1 700 0

Zateplení ZŠ Vlára – 1. stupeň 5 179 3 888

Zateplení MŠ Hrádek 1 891 1 397

Zateplení objektu č. p. 148 v Hrádku 2 049 1 322

Přírodní zahrada v Nevšové 3 241 2 917

Přírodní zahrada v Hrádku 2 433 2 190

Pořízení kompostérů pro občany – II. etapa 346 308

Workoutové hřiště 145 131

Rekonstrukce smuteční obřadní síně 5 268 0

Hřiště za Sokolovnou (nový umělý povrch) 868 0

Cesty mezi garážemi – Vlára + Malé Pole 560 0

Cesta k výletišti Hrádek 650 0

Oprava cesty ke kurtům – Divnice 280 0

Rekonstrukce cesty k obchodu 
v Nevšové 465 0

Rekonstrukce příjezdu k MŠ Vlára 205 0

Chodníky Vlára – mimo revitalizaci 1 294 0

Osvětlení cyklostezky do Hrádku 850 0

Příjezdová cesta – charita 136 0

Veřejné osvětlení – ulice Osvobození 675 0

Autobusová zastávka v Nevšové 350 0

Chodníky na hřbitově a před kostelem 677 0

Dětské hřiště Vlára 840 0

Dataprojektor letní kino 400 0

Výměna oken č. p. 831 – 836 (Slavičín – střed) –
II. etapa 1 034 0

Rekonstrukce sociálního zařízení v MěN
Slavičín II. 754 0

Hřiště s umělým povrchem Hrádek (dotace FC
TVD) 2 500 0

CELKEM ZA ROK 2014 50 873 24 014

CELKEM ZA 2010 – 2014 226 020 112 226
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Stávající volební období se chýlí ke konci,
ve dnech 10. – 11. října 2014 nás čekají ko-
munální volby. Volební období je čtyřleté
a za tu dobu se toho může udát hodně. Anebo
taky málo, což je také někdy dobré. O dobrém,
špatném, úspěších i nezdarech... jsme si
povídali se starostou města Ing. Jaroslavem
Končickým.

Pane starosto, jak by se dalo charakteri-
zovat končící volební období?

Podle mého názoru to bylo zejména
období investic, výstavby a rekonstrukcí,
prostě období dotací. V tomto období končilo
plánovací období EU 2007 – 2013, tedy období,
ve kterém bylo možné získat dotace na roz-
vojové projekty. My jsme využívali zejména
dotace na tzv. tvrdé projekty, tedy projekty
investiční. Nejvíce fi nančních prostředků
jsme získali z operačních programů OPŽP
(životní prostředí), ROP (regionální operační
program) a OPPS SR-ČR (operační program
přeshraniční spolupráce). Myslím, že o jed-
notlivých investičních akcích a dotacích jsme
dostatečně průběžně informovali. Dnes jsou
již zrealizovány, anebo se dokončují, jako např.
revitalizace čtvrti Vlára a Malé Pole. Na jiném
místě zpravodaje přinášíme přehled těch
největších investičních akcí, jejich fi nanční
náklady a výšku dotace. Celkové investice
přesahují částku 230 mil. Kč a dotace pak
112 mil. Kč. Mít či nemít 112 mil. Kč v in-
vesticích, to rozhodně nejsou malé peníze.
Tyto fi nanční prostředky nejenže zajistily
rekonstrukci a opravy městského majetku,
ale také nám snížily náklady do budoucna
– což platí zejména o projektech zateplování
veřejných budov. Realizací všech projektů
na zateplení ročně uspoříme za teplo cca
2 mil. Kč. Uspořené fi nanční prostředky pak
můžeme využít na další rozvoj města.

Takže mně z toho vychází, že se jednalo
rozhodně o období výrazně investiční. Pokud
se podíváme do dalšího období a do nových
operačních programů na období 2014 – 2020,
pak se domnívám, že tolik možností už
nebude. Ale rozhodně by město mělo využít 
to, co operační programy nabídnou a bude
pro město smysluplné.

A není to náhodou tak, že se staví proto,
že je před volbami?

Myslím, že když se podíváte do průřezu
celého volebního období, pak zjistíte, že tomu
tak rozhodně není. My jsme se snažili využívat 
disponibilní fi nanční zdroje průběžně, a to
zejména ke spolufi nancování dotací z EU.
A dotace nikde nečekají – buď se o ně ucházíte
v době, kdy jsou vypsány příslušné výzvy
nebo nedostanete nic. Navíc některé velké
stavby do voleb ani ukončeny nebudou – např.
revitalizace Malého Pole nebo rekonstrukce
smuteční obřadní síně. A každá stavba si se-
bou nese nepříjemné průvodní jevy, protože
napřed musíte něco zbořit nebo rozkopat,
teprve pak můžete stavět. To vše přináší
omezení dopravy a tudíž nervózní řidiče,
rozkopané chodníky a veřejná prostranství,
což zase vadí chodcům, hluk a prach, které

vadí zase všem... Nebo pokácíte nějaký
strom a útočí na vás jeho zastánci (kdežto
odpůrci jsou samozřejmě rádi a zticha) či
v průběhu stavby se rozjezdí trávník a než se
dá do pořádku, tak je tam bláto atd.

Vždy prosím obyvatele o trpělivost, protože
bez popsaných průvodních jevů se nedá nic
postavit. Vždy také vyjadřuji přesvědčení, že
výsledek bude stát za to. Snad tomu tak je.

Říkáte období investic a dotací. Ale vše
se určitě nepodařilo?

To určitě. Ale naštěstí to nebylo tak, že
bychom práci na žádosti o dotaci odvedli
a v případě neúspěchu jsme ji hodili do koše.
Pokud to nevyšlo hned, tak se podařilo později,
třeba v další výzvě. Velké dotační projekty
byly úspěšné všechny, z těch menších v těchto
dnech čekáme ještě na zprávu o naší žádosti
o dotaci na cyklostezku Pod Kaštany.

Celé období nás trápily pozemky pod
městským koupalištěm, které byly státu
a město je získalo do vlastnictví až v letošním
roce. To už bohužel bylo pozdě na dotace
a v následujícím období možnost dotací
již nebude. Proto se domnívám, že bude
nutné přistoupit k investici z vlastních
fi nančních prostředků a realizací tak, aby
nebyla narušena koupací sezona. Tzn. začít 
na podzim příštího roku a skončit na jaře roku
následujícího. O tom ale musí rozhodnout až
zastupitelstvo města, vzešlé z nadcházejících
komunálních voleb.

Když mluvíme o zastupitelstvu města – jak 
podle Vás pracovalo?

To asi nemohu posoudit sám. Jednak by
se měli vyjádřit jednotliví členové zastu-
pitelstva, jednak občané, kteří zastupitele
volili. Občané jistě posuzují výsledky práce
zastupitelstva jako celku, ale také jednotlivých
zastupitelů. Věřím, že je zajímá, jestli se mohli
na jednotlivé zastupitele obracet se žádostmi
o informace a případně o pomoc a jaké odezvy
se jim dostalo.

Já mohu posoudit činnost zastupitelstva
jako celku. Z mého pohledu byla práce za-
stupitelstva velmi konstruktivní a efektivní.
Někdy je doba hektická a dáváme zastupitel-
stvu materiály až tzv. „na stůl“, protože třeba
kvůli dotaci musíme být rychlejší a nikdy
nás zastupitelé neodmítli. Vždy byly ochotni
věc projednat a posunout dále, protože to
bylo ku prospěchu města. Z mého pohledu
je potěšitelné, že se zastupitelé věnovali
práci a ne osobní prezentaci, či chcete-li
exhibování. To se dělo v absolutně minoritní
míře – a pokud ano, tak to bylo krásně vidět.
Naštěstí se nedělo to, co slýchávám z jiných
měst či obcí, kdy se zastupitelstvo jen hádá,
zasedání trvají dlouhé hodiny a mnohdy
bez valného výsledku. Takže já bych naše
zastupitele pochválil. To platí dvojnásob pro
členy rady města, protože rada se v poslední
době schází velmi často i na mimořádných
schůzích, protože je třeba řešit otázky spojené
s investiční činností města.

A co problémy? Skládka a kompostárna
na Radašovech, otázka obvodního oddělení 

Policie ČR, v poslední době gymnázium…
Samozřejmě, že máme také problémy. 

Ke každému z nich jen stručně, o každém 
by se dalo povídat hodně dlouho. O skládce 
a kompostárně se řeklo a napsalo už mnoho. 
Je to pro nás složitý problém, který nemá 
rychlé řešení. O tom, co v dané věci město 
činilo a činí, je řeč prakticky na každém 
zasedání zastupitelstva města a veřejnost je 
informována. Je to jeden z problémů, jehož
řešení přechází do dalšího volebního ob-
dobí. Stejně tak otázka existence obvodního 
oddělení Policie ČR ve Slavičíně. Obvodní
oddělení se sice podařilo uhájit, ale je potřeba 
navýšit jeho početní stavy. Věříme, že se to 
v dohledné době podaří.

A gymnázium? To bojuje o své místo řadu 
let a vždy bojovat bude. Jsem názoru, že střední 
školství má ve městě své nezastupitelné místo 
a určitě se nechceme vzdát ani osmiletého 
gymnázia. Můžeme dlouze diskutovat o tom, 
co říkají odborníci, jak a co by mělo být. Můj
názor je takový, že i pokud bude ve třídě 
méně dětí, pořád je třeba gymnázium, a to 
samozřejmě včetně osmiletého, udržet 
i za cenu ekonomické participace města. Je 
to přeci naše škola, v našem městě a pro naše 
děti. To by pro nás mělo být dostatečným 
argumentem pro její zachování a rozvoj. 
Není přeci možné říct – tady to zrušíme, 
jezděte do Zlína. Na to bych já řekl – zrušme 
to i ve Zlíně a v celém kraji, ať všichni jezdí 
do Brna. Nebo rovnou do Prahy? Vždyť je 
to nesmysl.

Začíná předvolební období. Očekáváte 
ostrý předvolební boj?

Období kolem voleb vždy bývá nervóznější. 
Každá volební strana samozřejmě přesvědčuje 
občany o svém volebním programu, o kvalitě 
svých kandidátů. To je v pořádku, tak to má 
být, od toho volby jsou. Ve Slavičíně tento boj 
volebních stran nikdy nebyl veden nečestně 
či pomlouvačně. Věřím, že tato kultura nám 
vydrží i letos. Očekávám tedy korektní jednání 
všech zainteresovaných.

Jiná věc je, pokud si někdo chce vyřizovat 
v období před volbami své osobní účty. Tam 
těžko predikovat kdo a co bude tvrdit, jaké
„zaručené“ informace či „nevyjasněné otázky“ 
se objeví. Myslím, že každý se měl možnost 
zeptat nebo dát připomínku a každému bylo 
odpovězeno. Ale třeba to nebylo k jeho spo-
kojenosti, tak uvidíme.

-red-

Na konci volebního období

Při revitalizaci Vláry jste neopravi-
li vstupní chodníky do jednotlivých domů. 
Proč?

Důvody jsou samozřejmě ekonomické, 
na všechno peníze nejsou. Na Vláře se snaží-
me opravit všechny páteřní chodníky, přístu-
pové do jednotlivých domů bohužel musí po-
čkat. Přístupových chodníků je poměrně vel-
ké množství a to také v ulicích, kterých se re-
vitalizace netýká. Jednomu opravit a druhé-
mu ne, to prostě nejde. V jiných částech 

Ptají se lidé…
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ní chodníky. Přístupové chodníky mají takéní chodníky Přístupové chodníky mají také
mnohdy odvodnění, které je třeba rekonstru-
ovat anebo odvodnění nemají a mělo by se
vybudovat. To vše samozřejmě rekonstruk-
ce přístupových chodníků prodražuje. Ně-
které domy si chodníky opravují samy, jiné
si je předláždí, další vyčkávají, zda tak v le-
tech následujících neučiní město. V součas-
né době zasahujeme do přístupových chod-
níků pouze v případě, že se na nich objeví zá-
vada ve schůdnosti. V takovém případě služ-
by města závadu odstraní a to místním pře-
dlážděním stávající dlažbou.

Pozoruji opravu smuteční obřadní síně.
Nějak to nepostupuje. Skutečně má být do lis-
topadu hotovo?

Hotovo musí být do konce října tak, aby
v síni mohl proběhnout dušičkový obřad. Prá-
ce začaly demolicemi, pokračovaly hrubými
stavebními pracemi (zdění, podlaha) a roz-
hodně vizuálně pokročily realizací střechy. 
Vše postupuje podle předpokladů a z dneš-
ního pohledu nic nebrání zhotovení a předá-
ní díla v termínu.

Při provozu síně dojde k poměrně význam-
ným změnám, protože nové uspořádání ob-
řadní síně bude oproti uspořádání původní-
mu pootočeno o 90o. Hlavní vstup bude také 
posunut západním směrem, a tudíž se změ-
ní i hlavní přístupový chodník do síně. Tím
bude chodník nejbližší parkovišti, který byl
v letošním roce předlážděn zámkovou dlaž-
bou. Vnitřní úpravy síně umožní maximální
využití prostoru, který se oproti původnímu
uspořádání znatelně zvětší a zejména pro-
dlouží. Budou zde místa nejen na sezení, ale
také na stání pro ty, kteří raději stojí nená-
padněji někde vzadu. Ve venkovním prosto-
ru bude i nadkryté místo pro muzikanty. Do-
chází také k rekonstrukci technologického
zázemí síně tak, aby celá síň mohla na další
dlouhé roky sloužit bez nutnosti dalších zá-
sahů účelu, pro který je zřízena.

Na dětském hřišti vedle MŠ Vlára chybí 
nějaké lavky, kde bychom si mohli sednout.
Je možné je pořídit?

Máme připravené akátové lavičky, které
nám dodal výrobce hřiště a jsou tedy ve stej-
ném designu jako celé hřiště. Lavičky budou
umístěny a zabetonovány jakmile budou ho-
tové terénní úpravy. Jelikož stávající způsob
léta jeví se být poněkud nešťastným (prší jen
se leje), není možné v terénních úpravách
pokračovat. Ty budou provedeny na podzim,
kdy proběhne srovnání terénu, osetí travou
a poté budou umístěny lavičky. Do té doby
jsou na hřišti 2 přenosné lavičky, které je tře-
ba brát jako náhradní a dočasné řešení. Dě-
kujeme za pochopení.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Jako každý rok i letos probíhá na území
města Slavičín pravidelná plošná deratiza-
ce. Co vůbec deratizace je? Je to cílená likvi-
dace hlodavců (především myší a potkanů),

která se provádí jak v obytných prostorech,
tak v průmyslových areálech, kancelářských
objektech či nemocnicích, také v kanalizač-
ních stokách, případně i na volném prostran-
ství. Důvody provádění jsou dva: ochrana lid-
ského zdraví, protože hlodavci mohou přená-
šet různé nemoci a jsou hostiteli blech, klíšťat 
a dalších parazitů, a zabránění škodám, kte-
ré hlodavci svou činností způsobují. Aby bylo
dosaženo požadovaného účinku snížení po-
četního stavu hlodavců, musí být deratizace
prováděna pravidelně odbornou fi rmou. Ne-
řešení problému s výskytem hlodavců a od-
kládání potřebné deratizace může mít závaž-
né důsledky zdravotní i ekonomické. 

Pokud víte, kde se na území města nachá-
zejí problematická místa s výskytem hlodav-
ců, můžete se obrátit na Městský úřad Slavi-
čín, Odbor životního prostředí a správy ma-
jetku (tel. 577 004 830, 577 004 832, majetek@
mesto-slavicin.cz), který informace o výskytu
předá fi rmě provádějící deratizace.

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

ZŠ Slavičín-Vlára

ZŠŠ Vláára naa startu nnovvéhoo školnníího rokuu

Letní prázdniny uběhly tak, jak je jejich
zvykem, a přiblížilo se září. A protože se zvy-
ky nemění, se zářím přichází škola. Ať už se
to někomu líbí nebo ne. Po dvouměsíční od-
počinkové fázi odstartují žáci i jejich učitelé
deset měsíců učení a pilné práce.

Všem žákům i jejich rodičům připomíná-
me, že školní rok 2014/2015 zahájíme v pon-
dělí 1. září v 7.45 hodin.

Na mladší žáky čeká milé překvapení.
A to zrekonstruovaná, zateplená škola s no-
vými okny a barevně laděným vnitřním in-
teriérem. Žáci II. stupně tuto premiéru zaži-
li v loňském roce.

První školní den budou třídní učitelky
1. – 4. ročníku očekávat své žáky i rodiče prv-
ňáčků od 7.25 hodin u šaten v přízemí budovy
I. stupně, odkud je odvedou do jednotlivých
tříd. Všechny děti si s sebou vezmou přezův-
ky, prvňáčci navíc i aktovku.

Během dopoledne mohou rodiče přihlá-
sit své děti do školní družiny (v místnosti ŠD
v přízemí školy) a také ke stravování (u ve-
doucí ŠJ v hlavní budově školy). Přihlášku
do školní družiny si v tuto dobu mohou vy-
zvednout rovněž žáci 2. – 4. tříd.

Žáci 5. – 9. ročníku se sejdou se svými uči-
teli ve třídách v hlavní budově školy. Sezna-
my šesťáků jsou uveřejněny na školních we-
bových stránkách a na vstupních dveřích. 

Zahájení školního roku proběhne ve tří-

dách od 7.45 do 9.15 hodin, oběd ve školní jí-
delně se bude vydávat od 9.30 hodin. Školní
družina zahájí provoz od 1. září 2014 v pravi-
delném čase od 6.00 do 16.00 hodin. 

Všem žákům a zvláště prvňáčkům přeji 
úspěšný start do nového školního roku. Ro-
dičům i pedagogům pak přeji hodně optimis-
mu a trpělivosti s dětmi a především dobrou 
vzájemnou spolupráci.

Mgr. Jana Pinďáková

Ceentruum spooortu přippravvujee

Jednou z hlavních priorit ZŠ Slavičín-Vlá-
ra je sportovní výchova. Zaměřujeme se jak 
na rozvoj talentů a to od nejmladších žáků, 
tak také na podporu pohybových aktivit těch, 
kteří sport pravidelně neprovozují. 

To vše se nám daří mimo jiné i díky Cent-
ru sportu, které bylo v loňském školním roce 
při naší škole zřízeno. Je podporováno Asoci-
ací školních sportovních klubů České repub-
liky. Centrum sportu ZŠ Slavičín-Vlára nabízí
podmínky sportovního vyžití žákům naší ško-
ly a žákům z územně si blízkých škol, které 
nemají pro tuto činnost materiální vybavení.

Pro letošní školní rok připravuje Centrum 
sportu řadu sportovních aktivit pro žáky prv-
ního i druhého stupně. Hned v úvodu si změ-
ří síly v atletice, vybíjené a přespolním běhu, 
v zimním období čeká žáky Centra sportu 
turnaj v sálové kopané, fl orbalu, basketba-
lu a závody ve skoku vysokém. V jarní čás-
ti turnaj ve volejbalu a konec školního roku
uzavře turnaj v kopané a sportovní dny s at-
letickými závody. 

Žákům se zájmem o sport se budeme i v le-
tošním školním roce věnovat kromě výuky tě-
lesné výchovy také v nepovinných předmě-
tech Sportovní hry a zájmových útvarech se
sportovním zaměřením. 

Věříme, že díky podpoře AŠSK ČR se nám 
i nadále bude dařit rozvíjet sportovní nadá-
ní žáků, ale také motivovat a vést ke sportu 
všechny ostatní. Centrum sportu je velkým 
přínosem pro jejich zdraví a sportovní zábavu.

Ing. David Ptáček

ZŠ Malé Pole
Zaahájjení škkkolního roku 
naa ZŠŠ Malééé Pole

jjj

Školní rok 2014/2015 bude na ZŠ Malé 
Pole zahájen 1. září 2014 v 8.00 hodin. 
Všechny děti si přinesou přezůvky a aktov-
ky. Žáci 1. ročníku se shromáždí se svými 
rodiči před školou. Bude pro ně připraveno 
slavnostní uvítání. Žáci 2. – 5. ročníku se 
sejdou ve svých třídách. Během dopoled-
ne mohou rodiče přihlašovat děti do škol-
ní družiny i ke stravování ve školní jídel-
ně. Taktéž děti ze 2. a 3. ročníku se mo-
hou zapsat do školní družiny. Čipy na stra-
vování pro žáky 1. tříd lze zakoupit u ve-
doucí školní jídelny od 1. září 2014. Oběd
bude pro zájemce zajištěn již 1. září 2014. 

Všem žákům přeji zdárné vykročení 
do nového školního roku 2014/2015, hodně 
úspěchů, zážitků a zajímavých poznatků, 
spoustu dobrých kamarádů, aby na tento 
školní rok měli jen samé příjemné vzpo-
mínky.  Mgr. Hana Nepovímová



5

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

září/2014
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Vee Slaavičíněě probíháá jeednaa 
z nnejnnákladnnnějších rrekoonsstrukcí sstřední 

y jškkoly ve Zlínnnském kkrajji
O letních prázdninách jsme zahájili sta-

vební práce v areálu SOŠ. Po sloučení sub-
jektů gymnázia a SOŠ jsem se rozhodl ini-
ciovat u zřizovatele komplexní rekonstruk-
ci útvaru střední odborné školy, neboť tech-
nický stav budov se blížil hranici provozu-
schopnosti a v brzké budoucnosti by areál
SOŠ pro výuku nebyl vhodný. V průběhu
let 2013 a 2014 jsem připravil dva projekty
z evropských fondů, jejíchž nutnou podmín-
kou byla podpora Zlínského kraje. Bez této
podpory a spolufi nancování zřizovatele by
moje snahy nebyly myslitelné. I tímto Zlín-
ský kraj viditelně deklaruje zájem na tech-
nickém a odborném vzdělávání v příhranič-
ní oblasti. Projekt OP ROP NUTS II Střed-
ní Morava, Infrastruktura pro rozvoj vzdě-
lávání s názvem „Gymnázium J. Pivečky
a SOŠ Slavičín – revitalizace centra pro od-
borné vzdělávání“ o rozpočtu 22,6 mil. Kč
(z toho 15,7 mil. z EU, zbytek ze ZK) si kla-
de za cíl zvýšit kvalitu odborného vzdělá-
vání na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Sla-
vičín pomocí modernizace centra pro výu-
ku odborných předmětů a odborného výcvi-
ku. Dojde ke komplexní vnitřní rekonstruk-
ci elektro, vody, topení, sociálních zařízení,
šaten, vzniknou zmodernizované odborné
učebny pro strojaře, automechaniky, elektri-
káře, instalatéry, výdejny jídla, dojde k reno-
vaci venkovních ploch.

Rada Zlínského kraje také doporučila pro-
jekt v OP Životní prostředí s názvem „Gymná-
zium J. P. a SOŠ Slavičín – Energetické úspo-
ry SOŠ Slavičín“ s rozpočtem 25,8 mil. Kč. Cí-
lem je rekonstrukce obvodových plášťů bu-
dov areálu SOŠ a výměna všech prosklených
částí. Práce začaly o prázdninách a věříme, že
listopadové termíny ukončení obou projektů
budou dodrženy.

Třetí projekt z OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, s názvem „Centra přírodo-
vědného a technického vzdělávání pro mo-
derní výuku žáků středních a základních
škol ve Zlínském kraji“ jen podtrhuje zkva-
litnění technického a odborného vzdělává-
ní na gymnáziu a SOŠ. Projekt o rozpoč-
tu 5,8 mil. Kč zavádí moderní přírodově-
decké, technické a instrumentální metody
do výuky, především prohlubuje spoluprá-
ci s regionálními základními školami spo-
lu s podnikatelskými subjekty. Škola v rám-
ci těchto projektů investovala v roce 2014
více jak 7 mil. Kč do materiálně-technické-
ho vybavení a pomůcek jak na gymnáziu,
tak na SOŠ (CNC soustruh, přednastavova-
cí zařízení, výškoměr, sw MAPLE, Heiden-
hain, DNC systém, nový dílenský a šatní ná-
bytek). Škola tímto rozšiřuje spolupráci se
sociálními partnery v duchu duálního vzdě-

lávání s TVD Technická výroba, a. s., TRY-
ON, s. r. o., Brumov, NTS Prometal, ZEKA
plus, která významně zkvalitní průběh od-
borného výcviku ve fi rmách. Motivací pro
studenty by mělo být také studijní stipendi-
um sponzorované fi rmami.

Snažíme se nabídnout dostupné studi-
um v blízkosti místa bydliště v co nejlep-
ší kvalitě, neboť si uvědomujeme fi nanční
náročnost při dojíždění, ubytování nebo
významné ztráty času v hromadných pro-
středcích při denní přepravě do okresních
měst. Rozvoj instituce a její pevné zakot-
vení v jižním Valašsku jako centra středo-
školského a také celoživotního vzdělávání,
je mimo jiné dáno perspektivou uplatnění
absolventů na trhu práce v učebních obo-
rech a ve studiu na vysokých školách. Kva-
litu naší práce se snažíme prezentovat pře-
devším na www.gjpsosslavicin.cz a pomo-
cí hostitelského přístupu na náš intranet,
kde zájemce může na základě faktů vyhod-
nocovat činnost školy například srovnáním
s jinými školami v rámci kraje a republiky
(vědomostní soutěže, maturity, zahraniční
aktivity, nabídka dílčích i úplných kvali-
fi kací jako autorizované osoby, uplatnitel-
nost na trhu práce, spolupráce s fi rmami).
I tento rok se nám znovu podařilo uspět 
v celostátních měřítku jak na gymnáziu,
tak na SOŠ a tím reprezentovat naše město
a Zlínský kraj. Mimořádně vydařený školní
rok v realizaci investic, ve spolupráci s fi r-
mami a ve vědomostních soutěžích předur-
čuje škole slibnou perspektivu pro uchaze-
če základních škol, ale také pro dospělé při
rekvalifi kacích v regionu jižního Valašska.

Josef Maryáš, ředitel

Daalší aaktivittyyy o prázzdnnináách

V průběhu prázdnin jsme kromě stavby
pracovali na veřejné zakázce (otevřené pod-
limitní) za 3,9 mil. Kč v ROP na pomůcky
(CNC, nábytek, šatny, pomůcky). 
Proběhla veřejná zakázka malého rozsa-
hu na výmalbu všech budov za 500 tis. Kč. 
 Zpracovali jsme parametry na kamerový
systém ochrany areálu SOŠ, nový stravovací
systém, varné lázně do výdejny, do 100 tis. Kč.
Bylo provedeno nové připojení internetu
na SOŠ i gymnáziu přes Unartel, které vý-
znamně posílí tok dat. 
Získali jsme bezúplatně dalších 6 ks PC
a notebooků ze Zlínského kraje.
Parametrizujeme DNC systém síťování
CNC strojů do 200 tis. Kč.
Proběhla generální oprava soustruhu
za 250 tis. Kč.
Koupili jsme interaktivní tabuli na gym-
názium za příspěvky rodičů, nyní jsou již
všechny učebny na gymnáziu osazeny in-
teraktivní technikou. 
Novelizujeme všechny ŠVP na SOŠ. 

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky Jazykoová naaabbídka nna ggymmnáziu 

se od září znnnovu rozzšířří
Vedle tradičních jazyků angličtiny, němči-

ny, francouzštiny, latiny a ruštiny bude ško-
la od září nabízet povinně i nepovinně pro
všechny studenty také aprobovaně španěl-
štinu. Tímto se škola zařazuje na první příč-
ky mezi gymnázii nejenom v široké nabídce
jazyků ve Zlínském kraji, ale také ještě více 
posílí dlouhodobou spolupráci a možnosti se 
stávajícími zahraničními partnery v Němec-
ku, Anglii, Itálii, Francii.

Prázdniny za sebou defi nitivně zase na 
rok uzavřely dveře. Ať už se to dětem líbí 
nebo ne, je tu opět září a s ním nový školní 
rok. Co nabídne DDM svým klientům v tomto 
školním roce? Zcela určitě to bude nabídka 
s pořadovým číslem minimálně 55.

Nabídkové listy budou v DDM a v základ-
ních školách k dispozici k 8. září 2014. Nabídku 
najdete k tomuto datu i na našich webových
stránkách. Co tam objevíte nového? Vloni 
jsme již po uzávěrce nabídkového listu zařadili 
karate. Nebojte se, bude i letos. Z nových 
aktivit pro malé i velké dále nabídneme: 
Programování (bližší informace o této aktivitě 
jste již četli v předchozím čísle zpravodaje, 
ale najdete je i v tomto čísle), Stolní tenis, 
Badminton, Kurz francouzštiny pro mládež 
a dospělé a Konverzační kurz angličtiny 
rovněž pro mládež a dospělé. Doufáme, že si 
z naší nabídky vyberete.

V našem domečku se na Vás těšíme 1. října 
2014, kdy se v tomto školním roce pro Vás 
poprvé otevřou dveře pro námi nabízené 
zájmové kroužky a kurzy.

Zdena Odehnalová, ředitelka DDM

Krroužžek prooggramovvání

DDM Slavičín otevírá v září nový kroužek 
pro tvořivé děti se zájmem o techniku. 
V kroužku budeme stavět a programovat 
roboty ze stavebnic LEGO®. Začátečníci se 
naučí první krůčky s robotem Karlem. Poté 
přejdou ke složitějším příkladům v prostředí 
MIT Scratch, ve kterém je možné vytvářet 
nejen jednoduché počítačové hry, ale i pro-
gramovat roboty LEGO® WeDo. 
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Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné využí-
vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek je
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014.
 Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte hospo-
dařit se svými penězi?

Vzdělávacího střediska
Informace


gramovat autonomní roboty ze sady LEGO®t t í b t d LEGO®
MINDSTORMS® EV3 – nejdříve pomocí
jazyka grafi ckých bloků, později také v jazyce
Java. Kroužek je vhodný pro děti od 8 do 99 let.

Cena kroužku je 1000 Kč/rok. Z vybraných
peněz budeme pořizovat další stavebnice.
Kroužek bude každé úterý od 17.00 v Nadaci
J. Pivečky. Vedoucím kroužku je Ing. Tomáš
Dulík, který učí programování na Fakultě
aplikované informatiky UTB ve Zlíně.
Kapacita kroužku je 20 dětí. Do kroužku
se předregistrujte na stránce www.roboti.
slavicin.org.

Prohlášení: kroužky DDM Slavičín nejsou
přidruženy, sponzorovány ani podporovány 
společností LEGO® Education ani LEGO®
Group. LEGO®, MINDSTORMS® jsou regis-
trované značky společnosti LEGO® Group.

Školáci se těšili na velké dvouměsíční vol-
no s tím, že tyhle prázdniny tak rychle neute-
čou, ale čas běží velmi rychle a jsou pryč. Po-
časí nás nezklamalo, a tak se můžeme aspoň 
trochu za nimi poohlédnout. Určitě je mnozí
prožili naplno podle svých představ a plánů.
V našem zařízení mimo 14 dnů čerpání do-
volené měli možnost návštěvníci využít klub
nízkoprahového zařízení v průběhu dopoled-
ních i odpoledních hodin.

Proběhly dva turnusy příměstského tábo-
ra Kamarád, vždy začátkem měsíce července
a srpna. Děti každodenně docházely do tábo-
ra, kde byly pro ně připraveny zábavné akti-
vity včetně celotáborové hry pevnost Boyard.
Program byl pestrý a my jsme rádi, že jsme
mohli přispět k plnohodnotně stráveným
dnům o prázdninách.

Pivečkův lesopark byl ideálním zázemím
pro pohybové aktivity a táborovou olympiá-
du. Celodenní výšlap do Luhačovic, na hrad
Brumov, koupání na Jelenovské, v Luhačo-
vicích, beseda na téma první pomoci s pří-
slušníky Policie ČR, ukázka výcviku psů, to
vše přispělo k dobré zábavě i poučení a ná-
zev tábora Kamarád tak splnil svůj smysl.
Současně bychom chtěli poděkovat slečně
Veronice Ševčíkové z Mavez Slavičín, za-
městnancům restaurace Racek Luhačovi-

ce, policistům obvodního oddělení ve Sla-
vičíně za vstřícnost a spolupráci při zajíma-
vých programech.

Měsícem září vstupujeme do 14. roku své-
ho působení a čeká nás další systematický
běh programů specifi cké primární preven-
ce, které budou probíhat v 15 školských za-
řízeních v regionu. Programů je 30, mají svůj
obsah, stanovenou cílovou skupinu a jsou
zaměřeny na rizikové projevy chování dětí
a dospívající mladé generace. Dají se různě
modifi kovat a upravovat, nově zařazujeme
také program na téma „Rizikové chování
ve sportu a v dopravě“ a „Záškoláctví – před
problémy neutíkej“.

V odpoledních hodinách v nízkopraho-
vém zařízení budeme pokračovat ve stan-
dardní činnosti. V pořadí již 5. celoroční
aktivita bude probíhat pod názvem „Měšec
pro chytré hlavy“. Celoroční aktivita je po-
jata formou soutěže. Účastníci hry tak bu-
dou motivováni učit se vlastní zodpovědnos-
ti, schopnosti prosadit se v kolektivu vrstev-
níků. Aktivity pomohou k upevnění zdravé-
ho sebevědomí, vlastních názorů a osvojení
praktických informací.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit velké po-
děkování za podporu našeho zařízení v první
polovině letošního roku, která je pro nás vel-
kou pomocí: manželům Koudelovým – Dro-
gerie Teta, panu Davidu Bali Jenčíkovi – ma-
jiteli restaurace Racek v Luhačovicích, Baru-
mu Continental, s. r. o., v Otrokovicích, paní
Jarmile Rajznauerové – vedoucí supermar-
ketu Terno Zlín-Louky, panu Petru Machá-
čovi z Valašských Klobouk. 

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlín-
ský kraj a město Slavičín.

Přejeme všem čtenářům pěkné dny a ško-
lákům úspěšný start do nového školního roku.
Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková, ved. zařízení

Kontakt: Poradenské centrum R-Ego,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, tele-
fon: 577 341 446, mobil: 732 713 014, web:
www.r-ego.cz.

centrum R-EGO
Poradenské 

Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč 
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč 

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním 
čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 
různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, tel. číslo 
777 913 782. Scházíme se každé úterý v 16.00 
hodin v Horákově vile v prvním podlaží.

Plán aktivit na září: 2., 9., 16., 23. 
a 30. září – výroba vánočních ozdob. 
Připravujeme:

Benefi ční divadelní představení “MILÁ-
ČEK ANNA” – 4. listopadu 2014

V září letošního školního roku uplyne 35 let 
od vzniku slavičínské základní umělecké ško-
ly – školy, která poskytuje umělecké vzdělá-
vání dětem v hudebním a výtvarném oboru. 
Rádi bychom tuto příjemnou událost oslavi-
li také s Vámi – s žáky a jejich rodiči, s býva-
lými žáky a studenty uměleckých škol, s pří-
znivci naší školy a širokou veřejností. Přijmě-
te proto srdečné pozvání na nevšední hudeb-
ní zážitek, který pro nás připravila absolvent-
ka ZUŠ Slavičín s dalšími hudebníky netra-
dičního seskupení. 

Pondělí 29. září 2014 – sál Radnice ve Sla-
vičíně v 19.00 hodin.

ZUŠ Slavičín
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okořenil přelet dvou letadel, a tak nechyběly 
ani z nebe padající bonbony.

Chtěl bych touto cestou co nejsrdečněji 
poděkovat všem institucím, f irmám 
i jednotlivcům, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu a akci podpořili. Jsou to Zlínský 
kraj, město Valašské Klobouky, Osadní 
výbor Lipina, město Slavičín, Nadace 
Korunka Luhačovice,Valašskokloboucké 
služby, Valašskokloboucká poliklinika, 
Policie ČR, SDH Lipina a Valašské Klo-
bouky, Myslivecké sdružení Jelenovská, Stáj 
Ing. Lenky Šomanové, KK Slavičín, CAMO, 
WTA Group, DOORS CZ, Pivovar HRÁDEK, 
DOKOTEX Plus, Česká pojišťovna – Petr 
Šuchma, Pojišťovna Generali – Ing. Jaroslav
Benko, Přemysl Rak a Petr Koseček. Mediál-
ními partnery akce se staly Zlínský deník, Re-
gion Valašsko, Naše Valašsko a Rádio Valaška, 
záštitu nad akcí již tradičně převzal hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Letošní ročník Memoriálu Františka 
Strnada se nesl v benefi čním duchu a díky 
Vaší přízni mohla ředitelka nadace Korunka 
Luhačovice Veronika Záhorská společně 
s hercem Josefem Aloisem Náhlovským předat 
Vládíčkovi Matúšů, se kterým se život nemazlí, 
částku 20 000 Kč.

V pořadí již 8. ročník Memoriálu Františka 
Strnada se uskuteční 1. srpna 2015, na který 
si Vás dovoluji už nyní co nejsrdečněji pozvat!

Mgr. Aleš Ptáček, pořadatel turnaje

na Orlovně 
Ženský badminton 

Luborče, Vládíčkovi Matúšů bylo předáno 20 000 Kč!
Putovní pohár Strnadova memoriálu zamířil do slovenské 

Vystoupí: Quinteto tango consumo
Petr Zámečník – akordeon
Ivana Frajtová – housle
Stanislav Slavíček – klavír 
Adam Malík – elektrická kytara
Michal Pokorný – kontrabas

Parta energických mladých muzikantů
zahraje argentinská tanga Astora Piazzolly
včetně jeho populárních Čtvero ročních dob
v Buenos Aires. Těšte se na nekonečný proud
energie, emocí a krásné hudby na pomezí jaz-
zu, world music a klasické hudby.

Budeme rádi, když oslavíte „polokulatiny“
naší školy společně s námi.

Vedení ZUŠ

Tak už i do našeho města dorazil badmin-
ton, který jako sport „pro všechny“ zažívá
boom po celém světě. Hravě se ho zvládnou 
naučit 6leté děti, stejně jako starší generace.

Badminton se může zdát nenáročným spor-
tem, ale to pouze v případě, že si jen tak pin-
káte a počítáte donekonečna. To se ale netý-
ká sportovního badmintonu, který je pova-
žován za nejrychlejší raketový sport a věřte,
že dokáže pořádně potrápit vaše tělo. Hraje
se na kurtu o rozměrech 13,4 m x 6,1 m přes
síť vysokou 155 cm. Standardní zápas se hra-
je na 2 vítězné sety do 21 bodů.

Koncem května jsem oslovila místní orga-
nizaci Orel a poprosila je o poskytnutí pro-
stor Orlovny a vybavení k hraní badminto-
nu. Bylo mně vyhověno, a tak se 18. června
2014 mohl uskutečnit vůbec první trénink
ženského teamu.

Přes počáteční plážový styl jsme se za vel-
mi krátkou dobu dopracovaly k docela krás-
ným výměnám a jak se tady u nás říká: „Už
sa dá na to dívat“. Také jsme se musely po-
prat s pravidly a systémem počítání. Schází-
me se dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek
od 17.00 do 19.00 hodin. Některým, a to mě
těší, to ale i tak nestačí a chodí hrát i mimo
základní trénink.

V současnosti má náš ženský team 13 pra-
videlných hráček. Chci je zde pochválit za to,
že se všechny neuvěřitelně zlepšily, za jejich
přístup, pravidelnou docházku a za to, že je-
jich zájem o tento sport roste. Myslím, že jsme
vytvořily perfektní partu a domů se vracíme
spokojené a nabité energií. Děkuji také míst-
ní organizaci Orel za to, že nás vzala pod svá
křídla i za její vstřícné jednání a spolupráci.
Jelikož velkou část hráček tvoří maminky ma-
lých dětí, je na místě poděkovat také tatínkům
a ostatním chůvám, kteří hlídají naše děti, za-
tímco my honíme endorfi ny. 

Zaznamenáváme zájem i z mužské části
Slavičína, a tak pokud se mezi místními pány
najdou zájemci, kteří by měli zájem pravidel-
ně od září hrávat, ať se ozvou na emailovou
adresu slawexbadminton@seznam.cz. Jejich
trénink by probíhal také ve středy a pátky,
a to od 19.00 do 21.00 hodin.

Myslíme také na naše děti, a proto ve
spolupráci s DDM Slavičín zakládáme
kroužek dětského badmintonu pro děti od
3. do 6. tříd. Více naleznete v nabídce krouž-
ků DDM.

Plánujeme i akce jiného zaměření, o kte-

rých vás budeme dostatečně dopředu infor-
movat ve zpravodaji.

Na závěr chci popřát slavičínskému bad-
mintonu, ať se na co nejdéle zařadí do stan-
dardní nabídky místních sportů a všem sou-
časným a budoucím hráčům dobrou hru.

Složení WBST: Alena Jančaříková, Bar-
bora Chovančíková, Bronislava Šišková, Eva 
Malatinská, Eva Pizúrová, Jitka Neumanová, 
Lenka Valentová, Marcela Vozárová, Mar-
tina Šebáková, Romana Tomášková – alias 
naše Serena, Soňa Miškaříková, Věra Fojtí-
ková. Alena Jančaříková

První srpnová sobota patřila v Lipině opět 
ojedinělé kulturně-společenské sportovní
akci, jakou se bezesporu stal Memoriál
Františka Strnada v malé kopané a právem
se řadí mezi prestižní akce ve Zlínském kraji.
Tentokrát se hrál již 7. ročník a do místní
části Valašských Klobouk přilákal 17 týmů
nejen z blízkého okolí, ale také ze Slovenské
republiky. Ve velmi kvalitním fotbalovém
klání si výhru a putovní pohár odvezli borci
ze slovenské Luborče. Tito v dramatickém
fi nálovém souboji, který byl zahájen státními
hymnami, udolali valašskokloboucký HUP.
Duel o bronz pro sebe urval zlínský La Dolce
Vita, který zdolal slovenskou Nivu. Nejlepším
střelcem se stal Belko, nejlepším brankařem
Trávníček, cenu pro nejstaršího hráče si
odnesl Ďuriš a nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Uher.

Ceny vítězům předávali: 1. místo-
předsedkyně Senátu PČR PhDr. Alena
Gajdůšková, radní Zlínského kraje Paed-
Dr. Petr Navrátil, předseda Osadního výboru
v Lipině PaedDr. Rudolf Zabil a Ing. Rudolf 
Fojtík, generální sponzor akce. Na turnaji
nechyběl bohatý doprovodný program –
ukázky policistů, záchranářů a hasičů, skákací
hrad, simulátor autonehody, vystoupení cim-
bálové muziky Vincúch, Bédi Vašíčka a coun-
try skupiny Karavana, ve večerních hodinách
pak ohňostroj a diskotéka diskžokejů regionál-
ních rádií. Pohodové pozdní odpoledne zajisté
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Pllánujemme další roočník AFLS
2014/2015, kkterý se bude hrát 
2-kollově (poodzim/jarro), systém 
budee stanovven podlee počtu při-

hlášených muužstev. 
Zahájení ligy:: listopaad 2014
Místo konání: Sportoovní hala  Slavičín
Počet hráčů v týmu: mmin. 5 a mmax. 20
Počet hráčů v poli: 4 ++ 1
Kdo může hráát: muži,, věk minn. 18 let, fot-
baloví nadšenci a hráčči hrající max. 4. tří-
du ofi ciální fottbalové ssoutěže FFAA ČR, ome-
zení se netýkáá hráčů nad 50 leet
Startovné: 4 000 Kč zaa tým na ccelý ročník
ligy (peníze buudou pooužity naa pronájem 
haly, odměny rrozhodččích, cenyy pro vítěze)
Uzávěrka: 15. října 20014
Bližší informaace, praavidla sooutěže, při-
hlášky: www..afl s.cz
Kontakt: afl s@@seznam.cz, P. Pinďák – 
603 807 945, LL. Dvořáák – 605 5557 153
Maximální poočet týmmů v lize:: 12
Žádáme i vedooucí týmmů, kteří hhráli minu-
lý ročník, abyy znovu vyplnilii přihlášky
a aktualizovalli soupissky hráčůů. 

Těšííme se naa 3. ročník!

V týdnu 1. – 5. září 2014 se uskuteční
9. ročník „turnaje tandemů“. Přihlášky
zasílejte elektronickou poštou na adre-
su: slama@bth-slavicin.cz nebo se hlas-
te telefonicky na čísle: 604 715 537 – Pa-
vel Sláma.
V pondělí 8. září 2014 bude zahájen
21. ročník amatérské ligy kuželkářů – Ca-
moliga 2014/2015. Hrací dny jsou pon-
dělí, středa v 16.30 a 18.30 hodin, pátek
v 16.00, 18.00 a 20.00 hodin. Přihlášky
zasílejte na e-mail: chovancik@camo.
cz nebo se přihlaste telefonicky na čís-
le: 602 711 833 – Ing. Milan Chovančík.
Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hodina/150 Kč, vhodné pro skupi-
ny i jednotlivce, informace na telefonu:
604 715 537 – Pavel Sláma. 
Nabízíme fi rmám možnost své pre-
zentace v prostorách kuželny, informa-
ce na telefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček.  www.kkslavicin.cz

fotbalové ligy Slavičíngy
3. ročník Amatérské 

muži A – divizze, skupina E
neděle 7. 9. Kozlovice 10..15 hodinn
neděle 21. 9. Rýmmařov 10.15 hodin
muži B – I.B. třřída 
neděle 14. 9. Rošštění 10.15 hodin
neděle 28. 9. Teččovice 100.15 hodin
dorost – krajská soutěěž
sobota 13. 9. Mladcová 10.00 hodin
sobota 27. 9. Újeezd 10.000 hodin
žáci – krajskýý přebor
sobota 6. 9. Loukky 9.30 aa 11.15 hoddin
sobota 20. 9. Bruumov 9.30 a 11.15 hodin
přípravka – krrajská ssoutěž skk. B
pondělí 8. 9. Vseetín B 16.330 hodin
pondělí 22. 9. SKK Zlín 16.30 hodin

Mistrovská utkáníí 
FC TVD Slavičín

Kuželkářský klub Slavičín

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás
oslovit s nabídkou spolupráce na projektu
„Spolu pro mateřská centra“ – pomáhat se
dá i bez peněz. 

Mateřské centrum Slavičín již 4 roky pra-
cuje s dětmi a rodiči, patří ke komunitnímu
životu ve městě, funguje jako bezpečný pří-
stav pro rodinu a je prostorem, kde se děti
i rodiče mohou rozvíjet. Pořádá pravidelné
i příležitostné akce pro děti, jako například
Dětské olympijské hry v Hrádku, Drakiádu,
přednášky a kurzy pro rodiče. Pro malé děti
s rodiči máme pravidelně připravené tvoři-
vé dílničky, hudební programy a  další akti-
vity a programy přizpůsobené jejich věku,
které každý měsíc zveřejňujeme ve Slavičín-
ském zpravodaji. Tyto programy navštěvu-
je cca měsíčně 130 – 160 dětských návštěv-
níků. Činnost je realizována převážně dob-
rovolnicky.

Přesto stále častěji narážíme na fi nanč-
ní mantinely, neboť mateřská centra v Čes-
ké republice nemají žádnou automatickou fi -
nanční podporu ze strany státu. Uvědomuje-
me si, že fi nanční pomoc někdy není v mož-
nostech lidí anebo fi rem v našem okolí, pře-
sto však má mnoho lidí chuť přispět věcným
darem, materiálem.

V projektu „Spolu pro mateřská centra“
jsme sepsali svoje nejnutnější materiální po-
třeby, bez nichž se neobjedeme anebo je po-
třebujeme k rozvoji a zkvalitnění naší prá-
ce. Můžete věnovat věc, materiál nebo služ-
bu, kterou naše centrum potřebuje.

Využijeme jakékoliv výtvarné potřeby,
papír a kancelářské potřeby, hračky, didak-
tické hry a potřeby, knihy s tvrdými deska-
mi, sportovní vybavení, potraviny, kance-
lářskou techniku, upomínkové a reklamní
předměty a ostatní vybavení.

Podrobný seznam všech potřebných
materiálních potřeb najdete na interne-
tové stránce www.spolupromc.cz v sekci
Zlínský kraj, Mateřské centrum Slavičín
nebo nás můžete kontaktovat telefonicky
na čísle: 731 870 221, popřípadě emailem:
info@mc.slavicin.org.

O každém Vašem přispění se ostatní do-
zvědí na internetové stránce i na stránkách
celostátního projektu Spolu pro MC (www.
spolupromc.cz) a samozřejmě i na strán-
kách našeho centra. Děkujeme za každou,
byť drobnou pomoc. Pokud se do projektu
zapojíte, nejenže prospějete chodu centra,
ale uděláte také radost všem dětem/rodi-
nám, které ho navštěvují.

Předem děkujeme a těšíme se na spolu-
práci s Vámi. Mgr. Simona Goňová, 

předseda MC Slavičín 

Oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce 
sídla Mateřského centra na ZŠ Vlára zahá-
jíme pravidelnou činnost až v průběhu mě-
síce září.

Pravidelný program na září 2014 bude 
zveřejněn pouze na webu http://mc.sla-

Spolek NNevšová dětem zvve na

Rehhabillitačnní 
ccvičeení 

proo sennioryy
každé pondělí od 16.30 hodin

Kulturní dům v Nevšové 

Pohybová aktivita je prookazatelně 
účinný prostřeedek ke zpomaleení procesů 
stárnutí. Díky ppohybu dochází kke zlepšení 
psychické, fyzické a pssycho-socciální strán-
ky života a zdraaví senioorů. Nejdůůležitějším 
hlediskem je uutužovánní zdraví, zachování 
pohyblivosti ddo vysokkého věkuu nebo její 
zlepšení v příípadě jižž existujíících ome-
zení. Pohyb je také účiinným prostředkem 
protiúrazovéé preveence possilováním 
rovnovážnéhoo systémmu. 

Základemm cvičenní jsou: zdravotní 
tělesná výchovva (protaahovací aa posilovací 
cvičení), dechoová a relaaxační cviičení s hud-
bou, koordinační cvikyy na zlepššení schop-
nosti udržení rovnovááhy a celkkové obrat-
nosti těla, posillování svvalů, páneevního dna 
a možné snížžení přízznaků únniku moči, 
využití rehabiilitačnícch pomůcek (velké 
a malé cvičebnní míče,, tyče). 

Cvičení proovádí reggistrovanýý fyziotera-
peut. Vstup zddarma. 

Program jee podpoořen ze SSociálního 
fondu Zlínskéého krajee.

Více informmací získáte na ttelefonním 
čísle 731 870 2221, Mgrr. Simonaa Goňová. 

Vážení spolu

M
vicin.org/ a na facebooku Mateřské-cent-
rum-Slavičín. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se opět 
na Vaši návštěvu v novém školním roce 
2014/2015 ve složení Lenka Tomečková, Eva 
Tkadlecová, Martina Tkadlecová, Jana Řep-
ková, Simona Goňová. 

Bazárek dětských věcí
Členky místní organizace Českého sva-

zu žen Slavičín oznamují, že se ve dnech 
20. – 21. října 2014, v době od 12.00 
do 18.00 hodin uskuteční v Sokolovně 
Slavičín tradiční bazárek dětských věcí. 
Do prodeje budou přijímány pouze věci 
nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci 
na podzim a zimu) v počtu 25 ks na osobu. 

Seznamy a pořadová čísla k zapsání 
věcí budou k vyzvednutí od 1. října 
2014 na Městském infocentru Slavičín. 
Jednotlivá čísla na prodávané věci, 
prosíme, přišpendlujte pouze svěracím 
či obyčejným špendlíkem, věci s čísly 
přišitými nití či sešívačkou nebudou 
přijímány do prodeje.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Český svaz žen Slavičín
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
Libor Macků a Silvie Pešková – syn Leoš
Jakub a Jana Durďákovi – syn Jakub
Bohumil a Petra Uhrovi – syn Robin
Miroslav Skovajsa a Alena Huňová – dcera
Nela

SŇATKY – ČERVENEC
Lukáš Svoboda a Monika Vykoukalová

23. 7. 2014 Marie Heiniková, 81 let, Slavičín
24. 7. 2014 Marie Dulíková, 75 let, Rokytnice
26. 7. 2014 Ladislav Ocelík, 54 let, Hrádek
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského 
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření 
manželství, dostavte se, prosím, na matriku Měst-
ského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpra-
cováním a zveřejněním osobních údajů na základě 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Martin Knotek a Lucie Dobošová
Petr Luka a Petra Polanská

ÚMRTÍ
 7. 7. 2014 Luboš Synek, 34 let, BBohuslavice
 10. 7. 2014 Josef Mana, 46 let, Divvnice
 10. 7. 2014 Jan Faldík, 80 let, Divnnice
 11. 7. 2014 Lubomír Gajdošík, 86 let, Slavičín
 12. 7. 2014 Josefa Bílková, 67 let, SlavičínSlavičín

V Z P O M Í N Á M E

DDDne 16. září 22014 by se dožila 
80 let naše mmaminka, paní 

Ludddmillla GRONNYCHOVÁ z Divnic. 
Kdo jsteee ji znali, vzpomeňte s námi. 

SS láskkkouuu a úctou vzpomínají manžel,
dddcera a syn s rodinami. 

Dne 3. zááří ří 2012012014 44
uplupluplyneyneyne 222 let ood úd úd úmrtmrtmrtííí 
panpanpana a a JarJarJaromomío ra ra ŽÁČŽÁČŽÁČKAKAKAA

a da da dne ne ne 9. 9. 9. říjříjna 2012012014 4 4 
vzpvzpvzpomeomeomenemnemnemee 2e 2. v. výroýroýročí úmrtítí 

panpanpaní íí AmáAmáAmálieliel  ŽÁ ŽÁÁČKOČČ VÉVÉVÉ
ýýý

. 
KdoKdoKdo j j jste te t jje znanaznali,li,li, 

vzpvzpvzpomeomeomeňteňte s námnámnámi. i. i. 
S lS lS láskáskáskouou o a úa úctoctoctouu u

vzpvzpvzpomíomomínanajnají sí syn n yn JarJarJarek ekek k 
a dcera Ja Ja Janaanaan  s s rodrodrodinonoinou. uu

Dne 29. září 2014 
vzpomeneme 110. smutné výročí, 

kdy náás opustil 
pan Vojtěch DDULÍK

y pp
 z Hrádku.

S láskoou a úctou
vvzpomínají manžželka, dcery a synové

s roddinami.

Děkujemee touto cestou 
za účast a kkvětinové dary 
při poslednním rozloučení 

s paní Lenkoou JANŮJOVOU
z PPitína. 

Zarmouccená rodina. 

DDnne 23. září 2014 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní

Blaženy TALAFOVÉ
ý p

.
SS láskou vzpomínají dcery 

s rodinami. 

Dne 3. září 2014
ssi připomeneme 10. výročí, 

kdy nás navždy opustil
pan Rudolf KOFROŇ

y p
.

Za Z tichou vzpomínku děkují 
mmanželka a děti s rodinami. 

VVe vzpomínkách se vracíme
k naší mamince, 

paanní Jiřině PEŠKOVÉ z Nevšové. 
DDnne 12. září 2014 uplyne 20 let, 

co není s námi. 
DDětii KKarel, Jitka a Dušan s rodinamii. 

DDnne 15. září 2014 by se dožila 
paanní Františka ŠVAJDOVÁ

y
 85 let 

aa dnne 9. listopadu 2014 vzpomenemee 
4. výročí jejího úmrtí. 

S láskou vzpomínají děti. 

září 2014 vzppomenemeDne 113. 
né výročí úmmrtí našeho 2. smmutn

ného syna a bbratra, pana milovvan
. Michala ŠOOPÍKAInng

y
.

v srdci na něj vzpomínají S láskoou v
estra s rodinou a ostatní rodičee, s
příbuzenstvvo.

DDne 15. září 2014
vzpomeneme 10. smutné výročí 

úmrtí našeho syna a brratra, 
pana Martina POPELÁÁKA

y
.

SS láskou a úctou 
vvzpomínají rodiče 

a sestry s rodinamii.

Dne 19. září 2014 vzpomeeneme 
1. smutnéé výročí, kdy nás oopustila

našše drahá manželkka, 
maaminka a babičkaa, 

paníí Marie ŠMOTKOOVÁ
z Hrádku. 

S láskoou a úctou vzpommínají 
a za tichouu vzpomínku děkuují manžel 

aa děti s rodinami. 

DDne 16. září 2014
uplynou 3 roky od chvvíle,nou 3 roky od chvvíle

kdy nás navždy opusstil 
pan Karel ZEMÁNEKK

y p
.

S láskou a úctou vzpommínají 
a za tichou vzpomínku dděkují 

manželka Zdeňka, dcery aa synové 
s rodinami. 

Dne 4. srpna 2014 jsme si přřipomněli 
1. výročí úmrtí panaa 

Josefa ARGALÁŠE
ý

 z Rokyytnice. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte na něj v moddlitbě. 
Stále vzpomínají synovec Dušan 

a rodina Argalášovaa. 

OZNÁMENÍ
Charita sv. Vojtěcha Slavičín si

dovoluje pozvat širokou veřejnost 
na soubor akcí konaných v týdnu
od 22. do 27. září 2014. Program je
připravován u příležitosti svátku
svatého Vincence z Paula – pa-
trona charitního díla a je příležito-
stí prezentace charitních služeb
jiným a zábavnějším způsobem.

V tomto týdnu se můžete
těšit např. na bezplatné měření
tlaku a hladiny cukru v krvi,
dny otevřených dveří Charit-
ní pečovatelské služby a Den-
ního centra Maják, bezplat-
nou přednášku, mši svatou
v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně
a Zahradní slavnost – zábavné
odpoledne pro celou rodinu.

Více podrobnějších infor-
mací najdete na www.slavicin.
charita.cz nebo na informačních
letácích. 

Zvemmmmmeeee e e Vásss na ppppřeeeeeedndndndndndnášku 
nannnanan  témmmmaaaaaa

„J„J„J„J„J„Jakakakakakak zzzzzzvládádáddddnonononononoutututututut 
stssss ářřřříííí íí

s demencí 
a AlAlAlAlAlAlzhzhzhzhzhzheieeeee meeeeeerorororororovovovovovovou 

chchchchchchororororororobbbbouououououou““
ÚtÚtÚtÚtÚtÚterý ýýýý 232323... záříííííí,  
sásásásásásál v 1. ppppppoddlalaaaaažížížížííží 

měměměměměměssssts skskskskskské é é é é é knkkknknknihihihihhhovovovvnynynynyyy,, ,, , , 
odddddd 11111444.4.44 000000000000 hhh hhh dddodddinininininin. .....

VsVsVsVsVsVstutututututup ppppp vovovovovovolnlnlnlnlnlný.ýýýýý
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Čtvrtek 4. – úterý 30. září 2014
Výstava fotografi í Jiřího Janečky

Galerie městské knihovny, otevřeno
v půjčovní době. 
Čtvrtek 4. září 2014, 15.00 hodin
Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Kamarád všech předškoláčků, skřítek Ne-
zbedníček po prázdninách přivítá děti kniž-
ním příběhem Ťapík u moře. Zábavnými sou-
těžemi, hádankami a poté i výtvarnými akti-
vitami v knihovně si děti připomenou hez-
ké letní zážitky. Srdečně zveme děti s rodiči
nebo prarodiči. 
Středa 10. září 2014, 18.00 hodin
Zdraví z přírody – beseda s léčitelem Stani-
slavem Zábojníkem

Známý bylinkář a léčitel seznámí veřejnost 
s možnostmi léčby chorob a zdravotních
obtíží přírodními prostředky. Na besedě
získáte informace o pozitivních účincích by-
linných čajů, tinktur či akupresury na lidský
organismus.

Místo konání: sál v 1. podlaží knihovny.
Vstup volný.
 Pátek 26. září – sobota 27. září 2014,
15.30 hodin 
POHÁDKIÁDA XI. aneb Jak zlaté vlasy 
učarovaly Jiříkovi i zlému králi!

Městská knihovna a Dům dětí a mládeže
ve Slavičíně opět společně zorganizovali
již 11. ročník dvoudenního knihovnického
happeningu, určeného dětem od 6 do 10 let. 

Letošní program tradičně nabízí všehochuť
literární i jiné zábavy. Připraveny jsou akční
soutěže, hry venku i pod střechou, veselé
pohádkové scénky, průvod pohádkových
postav městem, diskotéka. Před společným
nocováním se děti mohou těšit na příjemné
usínání s pohádkovými příběhy na dobrou
noc. Za příznivého počasí nebude chybět ani
táborák, opékání špekáčků nebo dobrodružná
večerní hra na zahradě DDM. Ke slavnost-
nímu vyhlášení a ocenění vítězných družstev
dojde v sobotu dopoledne, pěkné ceny získají
všichni návštěvníci happeningu za účast 
v soutěžních kláních.

Sraz je v 15.30 hodin v Domě dětí
a mládeže. Zajištěna bude večeře a snídaně
spolu s pitným režimem po celou dobu akce.
Účastnický poplatek činí 30 Kč. Je potřebné 
přihlásit se předem osobně nebo telefonicky
v DDM (tel. 577 341 921) nebo v  knihovně (tel.
577 341 481). Při přihlášení obdržíte přesné
instrukce a přihlášku na akci.

Vážení čtenáři a návštěvníci, 
služeb knihovny můžete od září opět využívat 
v obvyklé půjčovní době:
Po: 7.30 – 12.00,  12.30 – 15.00
Út:  12.30 – 17.00
Čt: 7.30 – 12.00,  12.30 – 18.00
Pá:  12.30 – 16.00
Veřejný internet je v provozu v uvedených
půjčovních hodinách.
Kontaktní údaje: telefon: 577 341 481, e-mail:
knihovna@mesto-slavicin.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Září s knihovnou 

RETRRO ZZÁJEZD 
DOO TAATERR

18. – 21. září 2014
Zájemmci se moohou hlásiit 

na telefoonním číssle 604 2300 770

DEN 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 
NA HASIČÁRNĚ

V sobootu 200.9.22014 
v době od 14 do 17 hhodin

budde probííhat akce 
„Den otevřených dveeří na hassičárně“.

Srdečně zzveme vššechny obbčany, 
přijďte se poodívat naa zrekonsttruované 

prostoryy budovyy SDH Slaavičín
a HZS Zlínsského krraje, prohlédnout 

si hasičskoou techniku a vybavení, 
které jednootka využžívá při zzásahu.  

Těšíme se na Vaaši návštěěvu!
Člennové SDHH Slavičínn 
a HZZS Zlínskkého krajee
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Pozvánka 
na předvoolební shromááždění 
do městskkého zzastupitelstva,

kterré se usskutečnní 
24. září 2014 v 15.00 hodin, 

ve velkém sále restaurace Záložna.

Zveme vššechny nnaše příznnivce. 
Na seetkání přředstavímme 
kandidáty do městskéhho 

zzastupitelstva 
a nášš volební programm. 

Srdeččně zve MMO KSČMM. 

Josef Floreš Vás srdečně
zve na výstavu fotografi í

SAKRÁLNÍ 
STAVBY

od 21. září do 23. října 2014,
předsálí obřadní síně radnice

ve Slavičíně.

Vernisáž se koná 21. září 2014, 
v 15.00 hodin. 

Srdečně Vás zveme na výýstavu

Výtvvarnéé prááce 
sstudeentů 

p

gymnázia Jana Pivečky. 

Výsstava je k vidění
od 11. do 30. září 20144 

v Městskéém infoccentru Slaavičín.

 K    ino o SokolinK no SokolniiKK o SokoKino SokolKKino SK lovna 76763 3 2121211 S Sllalavičín tettt lll: 55555555 577777777 3 3 3 3 3 34141 1 111111110808lo

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

 Sobota 13. 9., 20.00 – fi lm a škola
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-

VIČÍNĚ – ZÁŘÍ S FREDEM ASTAIREM 1
Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální

fi lmová projekce pro účastníky projektu.
Vybírejte z titulů: Páni v cylindrech/Svět 
valčíků. Na http://dokinavsobotu.slavi-
cin.org/ se můžete zúčastnit hlasování
o výběru.

Vstup zdarma.
 Neděle 14. 9., 15.00 hodin – bijásek 

KRÁLOVSTVÍ KOČEK
Stydlivá dívka Haru zachrání kočičího

prince Luna, aby ho nepřejelo auto. Za od-
měnu se má stát jeho manželkou v kočičím
království a sama se tak změnit na kočku.
Elegantní kocour Baron a jeho pomocníci,
tlustý Muta a havran Toto, se jí rozhodnou
pomoci a zachránit ji nejen před vnuceným
sňatkem, ale vyléčit ji i ze stydlivosti...

Režie: Hiroyuki Morita
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/

Fantasy/Japonsko, 2002, 75 minut. Vstup-
né 30 + 1 Kč.
 Neděle 14. 9., 20.00 hodin – fi lmový 
     klub 

FRANK
Netradiční, stylově výrazná tragikome-

die sleduje nadšeného, ale netalentovaného
muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit 
se z prostředí maloměsta a každodenní pra-
covní rutiny připojí k alternativní hudební
skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána ex-
centrickým, talentovaným a citově labilním

Frankem, hudebním géniem, který se skrývá
za obrovskou papírovou hlavou, kterou z té
vlastní nikdy nesundá. Ani to, že se krátký
záskok změní v trvalou přítomnost ve sku-
pině, ani nevraživost ostatních spoluhráčů
či ztráta všech fi nančních prostředků Jona
nepřinutí k odchodu ze skupiny. Hravý sní-
mek je volně inspirován osudem kultovní-
ho hudebníka Franka Sidebottoma (stvoře-
ného komediální legendou Chrisem Sieve-
yem), stejně jako dalšími outsidery hudeb-
ního světa Danielem Johnstonem a Captai-
nem Beefheartem. Těm všem vzdává hold
nejen režisér snímku, ale také výtečný Mi-
chael Fassbender v roli Franka. (MFF Kar-
lovy Vary)

Režie: Lenny Abrahamson
Hrají: Michael Fassbender, Maggie

Gyllenhaal, Domhnall Gleeson, Tess Harper,
Scoot McNairy, Hayley Derryberry, Matthew
Page, Travis Hammer

Komedie/Drama/Mysteriózní/Hudeb-
ní/Velká Británie, 2014, 95 minut. Vstupné:
členové fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostat-
ní 80 + 1 Kč. 
 Čtvrtek 18. 9., 9.00 hodin – f i lm
     a škola

PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

ve Slavičíně.
 Sobota 27. 9., 20.00 hodin – f i lm
     a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – ZÁŘÍ S FREDEM ASTAIREM 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi l-
mová projekce pro účastníky projektu. Vybí-
rejte z titulů: Krásnější než sen/Funny Face. 
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se mů-
žete zúčastnit hlasování o výběru. 

Vstup zdarma. 
 Ne děle  28 .  9 . ,  15 .0 0  ho d i n  – 
     bijásekk

MYŠÍ POHÁDKA 
Co znamenají Vánoce? Koledy, jídlo, se-

tkání s přáteli anebo dárky? Myší rodinka 
Atwellů se připravuje na Vánoce. Máma myš-
ka vaří, táta zdobí stromeček a děti zlobí. Ale 
jenom do chvíle, než potkají bájné postavič-
ky, se kterými je čeká báječné dobrodruž-
ství… (ofi ciální text distributora)

Režie: Michael Sporn 
Animovaný/Rodinný/Fantasy/USA, 

2002, 47 minut. Vstupné 30 + 1 Kč. 
 Neděle 28. 9., 20.00 hodin – fi lmový 
     klub

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitost-

ný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů 
dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více 
než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou 
smrtelnou nemocí nevědí rady a tak Rono-
vi víceméně dokážou poradit jediné – po-
šlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, 
pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, far-
maceutickými fi rmami, úředníky a hledá 
cestu jak přežít. Vyráží do Mexika, ale ne-
hledá tam drogové bosse, hledá alternativ-
ní možnosti léčby AIDS a jeho šancí se tak 
stane mezinárodní černý trh s neschvále-
nými léky. A protože nemá jinou možnost 
ani co ztratit, začne tyto léky pašovat přes 
hranice do USA.

Zvláštního spojence Ron najde v Rayo-
novi (Jared Leto), transsexuálovi, který má 
stejnou touhu po životě i stejnou diagnózu. 
Naštěstí Rayon sdílí Ronova podnikatelské-
ho ducha a tak spolu začnou hledat cestu, 
jak se vyhnout vládním sankcím namíře-
ným proti prodeji neschválených léků. Na-
konec založí Dallas Buyers Club, který fun-
guje na principu, kdy nemocní lidé platí mě-
síční členské příspěvky a za to získají pří-
stup k zásobám nových a především neofi ci-
álních léků. Takto vzniklá komunita stejně 
postižených a často zoufalých lidí se rychle 
rozrůstá a sílí. Ron už není jen pašerákem 
léků, stává se i bojovníkem za důstojnost, 
vzdělání a společenské přijetí HIV pozitiv-
ních lidí. A tak díky své snaze o přežití Ron 
žije naplno jako nikdy předtím, v čase, kdy 
již měl být spolehlivě a dávno mrtvý. Film 
Klub poslední naděje je inspirován skuteč-
nými událostmi. (CinemArt)

Režie: Jean-Marc Vallée
Hrají: Matthew McConaughey, Jared Leto, 

Jennifer Garner, Steve Zahn, Denis O‘Ha-
re, Griffi n Dunne, Kevin Rankin, James 
DuMont, Philippe Radelet, Juliet Reeves, Dal-
las Roberts, Michael O‘Neill, Craig Borten

Drama/Životopisný/Historický/USA, 
2013, 117 minut. Vstupné: členové fi lmové-
ho klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč. 

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/. 
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PERGOLY 
KUDELKA

- alltánny
-- garážoová stáání

-- zzastřešeníí terasy
- vvccchodovéé přřístřřešky

Luubomíírr Kudellka,, Neevšová 11175
TTTel.: 7322 8771 7719

Fotoateliér a Video Hödl
 průkazoové fotto na poočkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatební foto –– video
 foto škoolních ssrazů na počkání 
 převod VVHS nna DVD--CD 
 prodej ffotoalbbumů 
 fotovideeo 
 mnoho dalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 6033 889 8809
www.fotoaatelierootohodll.estranky.czz

Zdravý krámek
www.zdravy-kramek.cz

Interrnetovvý e-shoop a prodejnnaaa. 
Zdravá vvýživaa, bezleepkové potrravvviny, 

dopplňky sstravy. 
Ul. Škoolní 6554, sídl.. Vlára, Slavviiičín

(veedle Reestauraace u Pilotaa)

Otevíraací dobba: Po, St 13.00 – 1777.00 
hodinn, Út, ČČt 9.00 – 12.00 hooddiin

Po teleefonickké dommluvě otevřřemmme
kkdykolli – 7777 979 791. 

Přijďte se podívvat, v prodejně víccee zboží 
neež na wwebu. 

Zajímaavosti: zdravéé oleje – rýžžooový, 
šípkovýý, kokoosový, zz ostropestřřccce..., 

sušené pplody –– brusiinka, dřišťáál, kus-
toovnicee, chia ssemínka...

Kurzy angličtiny 
Mgr. Markéta Bačová

Kurzy angličtiny na DDM ve Slavičíně.
Začátek kurzů v září nebo říjnu 2014.

Rozsah kurzu je 60 vyučovacích hodin. 
Od loňska budou pokračovat kurzy pro mírně
pokročilé a pokročilé, při dostatečném počtu 

zájemců budou otevřeny kurzy i pro jiné úrovně.
Kontakt: telefon 606 627 263,

e-mail: marketa.bacova@centrum.cz.

Pěstitelská
pálenice Loučka 

oznamuje pěstitelům ovoce, 
že dne 7. srpna 2014 

zahájila pěstitelské pálení. 

Přihlásit se můžete 
na telefonním čísle 577 350 152.

Přijmeme číšnice
do pracovního poměru! 
Provozovny ve Slavičíně. 

Telefon: 603 503 148.

Nabízíme k pronájmu prostory nedaleko 
centra Valašských Klobouk o výměře 

58,2 m2 ke komerčnímu využití,
na ulici Čs. Armády, cena dohodou,

telefon: 739 341 314.
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V našem blízkém okolí je řada míst, kde
se lidé setkávají. Jsou to místa, která se vry-
la do paměti lidí jako místa, která se po-
dílela na utváření historie našeho kraje.
Jedním z takových míst je hřeben výběž-
ku Bílých Karpat od Valašských Klobouk
směrem na Vlachovice-Vrbětice. Asi upro-

střed nad obcí Křekov je poutní místo u hlo-
žecké kaple. Na tomto místě našli ochranu
obyvatelé z vesnic před vpády Tatarů. Dříve
zde byla postavena jen malá dřevěná kaplič-
ka. V roce 1953 pan farář z Vlachovic Fran-
tišek Matýsek spolu s obyvateli Vlachovic
i jiných obcí nechal postavit kapli novou,

Letní pouť u hložecké kaple

Nově otevvřeno:
LEVNÉ POTRAVINY A DROGERIE

Brumov-Bylnice, nnaproti spořiitelny (budova Hary sport). 
Zbboží se slevouu 30 – 90 %.  

Denněě nové zboží za super ceny! 
Cukrovinky, nápoje, mléččné výrobky, drrogerie, 

koloniáál, energ. náppoje za 4,90 Kčč... 
Pro stálé záákazníky věrrnostní karta vvýhod.

Kontakt: 731 456 1115, facebookk.com/potravinnyzahubičku

Resttauracee Záložnna
přijme do hlavního prracovního pomměru 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU.
Podmínkou jje vyučení vv oboru, praxee vítána. 

Zájemci volejjte na telefonnní číslo 577 3342 315. 

která slouží důstojně dodnes. Zvláště při le-
tošní pouti vypadala velmi hezky po opra-
vách, které bylo nutno udělat. Po nedávných 
bouřích byla kaple dost poničena. 

Před několika málo lety přibyl vedle kap-
le ještě pomníček připomínající události bě-
hem 2. světové války. 

Letní pouť se koná mnoho let vždy na 
konci měsíce července. Asi před 12 lety se 
začaly uskutečňovat i zimní poutě u hlo-
žecké kaple. Bývají ve druhé polovině mě-
síce ledna. Mají svoji zvláštní zimní atmo-
sféru. Jsou navštěvovány rok od roku čím 
dál více poutníky. 

Letošní letní pouť se obzvláště podařila. 
Byla v neděli 27. července 2014. Mše sva-
tá začínala v 11.00 hodin. Poutníků přišlo 
mimořádně mnoho z blízkých měst a ves-
nic, ale i z dalekého okolí. Počasí přálo. 
Téměř všichni poutníci se zúčastnili mše 
svaté, která je venku v lese pod širým ne-
bem. Poutníci přispěli penězi na další opra-
vy kaple. 

Setkání lidí na pouti u hložecké kaple je 
vždy velmi srdečné. O občerstvení je zname-
nitě postaráno. Poutě u hložecké kaple mají 
svůj obrovský přínos jak duchovní, tak spo-
lečenský, ale i turistický a poznávací. 

Poutních míst a míst, kde se lidé pravi-
delně setkávají, je v našem kraji více. Poku-
síme se Vás s nimi postupně seznámit a na-
bídnout Vám možnost se na tato místa vy-
dat osobně.  Mgr. Miloslav Mareček

PL
A

C
E

N
Á

 IN
Z

E
R

C
E








SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ
16září/2014

SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Bohuslavice n. Vláří, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 9/2014, náklad 3 238 ks, 
pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459. Registrační číslo MK ČR: E 13 008.
Odpovědný redaktor: Zuzana Žáková. 

y
Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, 

fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku
odpovídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska 
vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio – Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba: http://www.mesto-slavicin.cz.

Sportovní odpoledne v Divnicích

Jedenáctý ročník Memoriálu Jožky Hrnčiříka

Dne 9. srpna 2014 se v naší obci konal spor-
tovní den. Na programu byl již tradiční turnaj
v nohejbale trojic, který začínal ve 13.00 ho-
din a vyhrálo ho družstvo s názvem „Funi“,
složené z místních mladých borců, kteří si
nakonec odnesli pohár. Na druhém místě
skončili místní veteráni, s příznačným ná-
zvem „Legendy“ a na třetím místě se umístil
hostující tým z Hrádku pod názvem „Vydry“.
Po skončení turnaje v nohejbale, asi ve 20.00
hodin následoval volný turnaj v badminto-
nu, který se hrál jen tak pro zábavu. Během
celého dne byla pro děti připravena spousta
aktivit, ať už se jednalo o trampolínu, malo-
vaní na obličej, jízdu na čtyřkolce, střelbu
ze vzduchovky, různé míčové hry, frisbee

a jiné. Zajímavým zpestřením byla ukázka
hasičské techniky. K dispozici byl i menší
bazén, který při teplotě přesahující 30 °C
přišel nesmírně vhod a osvěžení v něm na-
šli jak mladí, tak i starší. O občerstvení bylo
postaráno, kdo byl hladový, dal si dobroty
z udírny, kdo byl žíznivý, dal si vychlazené
pivo. Pro děti byla připravena samozřejmě
kofola a jiné nealko. Vše s hudebním dopro-
vodem do pozdních nočních hodin. Akce
se nám opět vydařila, i když byla přeruše-
na podvečerní náhlou bouřkou. Velké podě-
kování patří městu Slavičín za poskytnuté
granty a taktéž všem, co se na akci jakým-
koliv způsobem podíleli.

Josef Zvoníček ml.

V sobotu 19. července 2014 se uskuteč-
nil již 11. ročník Memoriálu Jožky Hrnčiří-
ka, který proběhl v zámeckém parku ve Sla-
vičíně. Tradičně se nesl v duchu motta: „My,
co nezapomínáme, jsme Vás pozvali, aby jste
vzpomněli...“. Sportovního klání se zúčastni-

lo jedenáct tříčlenných družstev, které spolu
změřily síly jak v nohejbalu, tak v kuželkách.

Pohodu, ve které se nesla celá akce umocni-
lo krásné slunečné počasí a bylo se také na co
dívat. V nohejbalovém turnaji zvítězilo muž-
stvo z Brumova, které ve fi nálovém boji udo-

lalo slavičínský tým s názvem Hopa. Ze tře-
tího místa se nakonec radovali nohejbalisté 
z Bylnice. V letošní roce byla udělena i cena 
„Fair Play“. Získali ji borci z Brumova, kte-
ří v důležitém čtvrtfi nálovém klání odvolali 
svého hráče, když se zranil hráč jejich soupe-
ře – Kartáčů. V kuželkách dominovali Kame-
ni, na druhém místě, stejně jako v loňském 
roce, skončil Kartáč team a pohár za třetí mís-
to získali pořádající Chalupáři. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat měs-
tu Slavičín, které zajistilo trofeje pro vítěze, 
pracovníkům Městského infocentra – VPP, je-
jichž zásluhou byl postaven a následně ihned 
po akci sbalen „párty stan“ včetně stolů a lavic, 
oddílu volejbalistů za zapůjčení kurtů, Kužel-
kářskému klubu Slavičín za pronájem kužel-
ny a Anně Poláškové, provozovatelce restau-
race Zámek, za láhve sektu, které dodala vítě-
zům. V neposlední řadě patří velký dík panu 
Mgr. Aleši Ptáčkovi, který celou akci opět pro-
fesionálně ozvučil a moderoval.

Jedenáctý ročník memoriálu je již minu-
lostí, v červenci 2015 se budeme těšit na set-
kání s Vámi na dvanáctém ročníku této již tra-
diční akce ve Slavičíně.

Za organizátory memoriálu 
Zdeněk a Tomáš Hrnčiříkovi

Rekkorddníchh 41 vyssttuupujícíchh vee 25 vvy-
stoupeeníchh svěědčí o mmmnohém.. V ppoloovi-
ně čerrvence see tak jaakkko každoročnně sjjeli 
do Divvnic hheliggonkáři zz celé Morravyy a Slez-
ska, ale i sllovennských hhheligonkáářů bbyla té-
měř poolovvina!

Mille přřekvaapili nejjmmmladší  úččastnníci Fi-
lípek SStudéénkaa, 5letý hhaaarmonikář z FFryšštá-
ku, a 99letýý Tommáš Zvooonníček ze Slavvičínna. 
Také zaajímmavé vvystouppeeení Zettéppákůů ze SSe-
redi (zzdravvotněě těžce pppostiženýých) skliidi-
lo velkký applauss.

Nejjvětšší inspirací ssnad proo vššechhny 
heligonnkářře byylo příjeemmné proostřeedí ddiv-
nickéhho podzáámčí s vvýýýbornou akuustikkou 
a perfeektnní orgganizaccí. Proto jssme zareegi-
strovalli doosud nnejvětšší nnávštěvnnost, a teedy 
část výýtěžkku bude věnnnována MMěstsské nne-
mocniici vee Slaavičíně.

Mááme rradost, že DDivvvnice díkky tééto akkci 
vstouppily ddo povědommmíí mnohaa příznivvců 
heligonnek nejeen z šiirrookého sllaviččínskké-
ho reggionuu. Sppolečnáá zzávěrečnná skkladdba 
všech účinnkujíících byyylla pro náávštěěvnííky 
nezapoomeenuteelným zzááážitkem a syymbooli-
zuje faakt, žže beez ohledduuu na nároodnoost nnás 
hudbaa všeechnyy pevněě sspojuje.

Vřeelé ddíky za všecchhny vděčné posslu-
chače.. 

Mgr. VVVlasta Kuubryychtoová

se opět vydařil

4. ročník „Divnické heligónky“ 


