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Tříkrálová sbírka 2017 se
pyšní rekordním výtěžkem

periodický tisk územního samosprávného celku

a P. Františku Cincialovi za farnost Vlachovice, kteří jsou pro sbírku v daných
oblastech místními asistenty a v mnohém nám pomáhají. Děkujeme také
pracovníkům města Slavičín a okolních obcí za spolupráci při zapečetění
a rozpečetění kasiček.
Velké díky pak patří všem dárcům,
kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2017 za farnosti Slavičín, Štít-

ná nad Vláří, Újezd a Vlachovice poprvé v historii přesáhl magickou částku
půl milionu (522 540 Kč). Z toho bude
58 % využito v uvedených farnostech
pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným lidem, lidem
v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla Charity sv. Vojtěcha Slavičín.
Děkujeme Vám, že pomáháte
s námi.

Poděkování
Srdečně děkujeme pořadatelům Farního plesu ve Slavičíně, kteří věnovali výtěžek z tomboly Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, a všem dárcům, kteří svými dary
přispěli do tomboly a tím podpořili rozvoj zdravotních a sociálních služeb Charity sv. Vojtěcha Slavičín.
Mgr. Milena Tománková, ředitelka Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Rozpočet města na rok 2017
Radost z dobrého skutku – tak lze
jinak nazvat největší dobrovolnickou
akci konanou vždy na počátku nového roku – Tříkrálovou sbírku.
Také letos dne 7. ledna 2017 se v našem městě a okolních obcích opět roVýsledky koledování
Tříkrálové sbírky 2017
Obec nebo její část
Slavičín

Částka (v Kč)
126 640

Divnice

9 510

Hrádek

23 974

Nevšová

17 190

Bohuslavice

12 179

Lipová

14 818

Petrůvka

14 588

Rudimov

13 086

Štítná nad Vláří – Popov

74 165

Rokytnice

24 055

Jestřabí

10 729

Újezd

30 986

Slopné

28 364

Vysoké Pole

30 690

Drnovice

15 097

Loučka

14 737

Vlachovice

34 612

Vrbětice

12 095

Haluzice

1 350

Vlachova Lhota

8 837

Křekov
Celková částka

4 838
522 540

zezněly hlasy mladých králů. Přestože
venkovní teplota ukazovala -25 °C, koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic města, aby svou koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 69 dospělých a 207 koledníků. Přestože počasí jejich koledě příliš nepřálo, čekalo je ve všech domech
vlídné přijetí a u nás na Charitě malé
občerstvení.
Char it a s v. Vojtěcha Sl avičín
chce touto cestou poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravě
a realizaci Tříkrálové sbírky 2017.
Poděkování patří především koledníkům a jejich vedoucím, za jejich
ochotu jít koledovat i v tomto mrazivém počasí a snahu udělat něco pro
druhé. Velké poděkování patří katechetce Mgr. Janě Adámkové za pomoc při sestavování jednotlivých skupinek a další obětavou pomoc při realizaci sbírky.
Děkujeme také Mons. Marianu Dejovi za farnost Slavičín, Mons. Janu Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji Bystrzyckému za farnost Štítná nad Vláří

Rozpočet města na rok 2017 byl
schválen na XIII. Zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 14. prosince
2016. Zastupitelstvo města tak již
druhým rokem přistoupilo ke schválení
rozpočtu na následující rok v prosinci
roku předešlého a opustilo metodu
schvalování rozpočtového provizoria.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako
schodkový takto:
příjmy běžného roku 102 277 tis. Kč
výdaje běžného roku 111 335 tis. Kč
saldo příjmů a výdajů -9 058 tis. Kč
s tím, že schodek bude kryt
přebytkem hospodaření města z minulých let. Odsud je zřejmé, že město
ani v roce 2017 neplánuje přijetí úvěru.
V roce 2017 bude investičně
nejnáročnější akcí dokončení rekonstrukce městského koupaliště (7,6 mil.
Kč). Práce na rekonstrukci probíhají
podle harmonogramu, zahájení koupací
sezóny 2017 není tedy ohroženo.
Zimní období je využito pro kácení
stromů na sousedních lesních pozemcích a pozemek koupaliště slouží jako
manipulační plocha pro odvoz dříví
a likvidaci klestu. Stáří stromů je cca
130 let a stav porostů tomu samozřejmě
odpovídá.
Další investiční akce, které jsou
v rozpočtu schváleny, mají podstatně

nižší náklady. Jedna z akcí ještě
s koupalištěm souvisí a to je oprava
cesty ke koupališti kolem fotbalového
hřiště. Na opravu je rozpočtováno 850
tis. Kč, ale zda budou tyto finanční
prostředky postačovat, ukáže až stav
cesty po dokončení rekonstrukce
koupaliště. Stavební úpravy čekají
městskou nemocnici (1,2 mil. Kč), kde
je také nutné rekonstruovat kotelnu
(1,67 mil. Kč). Radost snad uděláme
obyvatelům čtvrti Malé Pole, kde bychom chtěli opravit oplocení a hrací
plochu asfaltového hřiště za SBD
Obzor (1,1 mil. Kč). Úpravou by mělo
projít také dětské hřiště u Sokolovny
(450 tis. Kč).
V loňském roce byla zahájena
rekonstrukce Jasmínové ulice, v roce
letošním bude tato akce pokračovat
výměnou povrchu další části komunikace (1,2 mil. Kč). Pozornost je
věnována také bezpečnosti provozu
na místních komunikacích, a to např.
výstavbou zpomalovacího retardéru
s místem pro přecházení u MŠ Malé
Pole (380 tis. Kč). Povolení přechodu
pro chodce z ulice Pod Kaštany (400 tis.
Kč) je závislé na schválení dopravním
inspektorátem. Pokračovat bude také
oprava chodníků v nové části hřbitova
(500 tis. Kč), po opravě by mělo lépe

dokončení ze str. 1
sloužit přístupové schodiště ke kostelu
(300 tis. Kč).
Finančně nákladnější akcí bude
výměna střešní krytiny a oprava střechy
na budově ZŠ praktické a speciální
v Hrádku (1,01 mil. Kč), s částkou 300 tis.
Kč počítá rozpočet na doplnění rozvodů
teplé vody v hlavní budově ZŠ Vlára.
V místních částech bude hlavní
pozornost věnována veřejným prostranstvím. V Divnicích investujeme
do oprav chodníků (560 tis. Kč),
v Hrádku se dostane na opravy chodníků
v MŠ Hrádek (350 tis. Kč) a u Domů
s pečovatelskou službou (300 tis. Kč).
V Nevšové bude smazán dluh z loňského
roku a místní se konečně dočkají
výstavby chodníku podél silnice III/4931
(800 tis. Kč), chodník je také součástí revitalizace středu obce (I. etapa – 1,1 mil.
Kč). V Nevšové by mělo být odstraněno
zatékání spodních vod do kulturního
domu (200 tis. Kč), opraveno oplocení
u Domu s chráněnými byty (30 tis. Kč)

a také oplocení u mateřské školy (90
tis. Kč). Připraveno je také 400 tis. Kč
na řešení veřejného osvětlení ve středu
Nevšové. Tato akce ale musí počkat
na činnost společnosti EoN a kabelizaci
vedení nízkého napětí.
Tak jako každoročně se budeme
také ucházet o dotace. Požádali jsme
o dotaci na opravu lesní cesty Kolelač
– Vasilsko 2, výsadbu krajinné zeleně
v Hrádku nebo o rozšíření výstavních
ploch městského muzea. Zahájeny byly
práce na žádosti o dotaci na výstavbu
nového objektu namísto dřevěného
pavilonu u ZŠ Vlára, čekáme také
na výzvu na navýšení kapacit mateřských
škol, poohlížíme se po dotaci na sociální bydlení atd. To už jsme ale v roce
stávajícím, v roce 2017. V roce, který
zase po letech začal pořádnou zimou,
která dělá radost milovníkům zimních
sportů. Věřme, že rok 2017 bude
dělat, a to nejen z pohledu městského
rozpočtu, radost nám všem.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Úhrada místního poplatku
ze psů na rok 2017
Upozorňujeme majitele psů, že podle obecně závazné vyhlášky města Slavičín č. 1/2011, o místním poplatku
ze psů, je tento poplatek splatný do
15. února 2017.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Městském úřadě ve Slavičíně –
odbor ekonomický, dveře č. 209. V případě bezhotovostní platby převodem
z účtu je nutno předem požádat o sdělení identifikačních údajů k platbě pro
konkrétního poplatníka místního poplatku ze psa. Tyto údaje poskytne Ing. Daniela Majkusová, telefon:
577 004 822, e-mail: 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/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 poplatníkovi vyměřen a jeho
úhrada vymáhána v souladu s daňovým řádem. V takovém případě může
být sazba poplatku navýšena až na trojnásobek základní sazby. Majitelům psů,
kteří držení psa dosud neohlásili, připomínáme zákonnou povinnost ohlášení držení psa do 15 dnů od jeho pořízení. Taktéž osoby, které jsou od placení místního poplatku ze psů ze zákona osvobozeny, mají povinnost držení
psa ohlásit a nárok na osvobození správci poplatku prokázat.
Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor ekonomický) nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ.
Ing. Daniela Majkusová,
odbor ekonomický MěÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 1. 2.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartony (oranž. pytle) 15. 2.

Upozorňujeme občany, že úhradu za svoz odpadu je nutné provést
do 28. 2. 2017.
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Služby města Slavičín informují
V případě hlášení závad, dotazů a připomínek týkající se údržby a správy města kontaktujte, prosím, p. Josefa Hořáka (tel: +420 777 320 951, e-mail:
horak@smslavicin.cz) nebo p. Martina Matulu (tel: +420 777 320 952, e-mail:
matula@smslavicin.cz).

Volný nebytový prostor na Vláře
Jedná se o nebytový prostor o celkové podlahové ploše 54,67 m2, umístěný
v I. nadzemním podlaží domu čp. 564, na ul. Školní v katastrálním území Slavičín
(bývalá mototechna).
Výše nájemného (v Kč/m2/rok) činí:
prodejní plochy 550 Kč
ostatní plochy 450 Kč
Od 1. ledna 2018 je pronajímatel oprávněn každoročně jednostranně zvýšit
nájemné maximálně o 10 % ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ. Čtvrtletní
úhrada záloh na služby (otop, voda) činí 7 000 Kč.
Doba uzavření nájemní smlouvy do 31. prosince 2022.
Zájemci mohou podávat své žádosti o pronájem na BTH Slavičín, spol. s r.o.,
Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: 577 341 041.

Volný nebytový prostor v centru města
Jedná se o volný nebytový prostor umístěný v II. nadzemním podlaží domu
čp. 751 (obchodní dům), ulice Mladotické nábřeží, katastrální území Slavičín.
Celková plocha nebytového prostoru je 152 m2.
Podmínky nájmu (jeho výše, doba uzavření nájemní smlouvy) budou stanoveny na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Zájemci hlaste se
na BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: 577 341 041
a nabídněte své požadavky.

Zprávy z domečku pro děti
V současnou dobu se připravují některé naše zájmové kroužky na vystoupení
v rámci plesové sezóny v našem městě. Vedoucím i dětem moc děkujeme za trpělivou přípravu a prezentaci našeho zařízení.
Na pátek 3. února 2017 připadají pololetní prázdniny. Na tento den máme pro
děti naplánovaný zájezd do Valašských Klobouk na novou pohádku „Anděl Páně
2“. Na pohádku jsme slyšeli velice pěkné recenze, takže se moc těšíme a děti, jak
je vidět podle přihlášek, také.
Na termín 13. – 17. února 2017 připadají jarní prázdniny. Na toto období připravujeme rovněž program. Co v něm najdete? Tak třeba možnost jít si zahrát
bowling, navštívit kino ve Valašských Kloboukách, zkusit si řemesla našich předků, navštívit naši tvořivou dílničku, zasportovat si…
Bližší informace obdrží děti včas prostřednictvím hlášení školního rozhlasu v obou základních školách našeho města, na webových stránkách, Facebooku a také přímo v DDM.
Od 7. února 2017 je pro děti v DDM otevřen nový zájmový kroužek „Malý alchymista“, ve kterém se dozví, že pokusy jsou prostě zábava. Cena zájmového
kroužku je od února do června 400 Kč. Přihlášky jsou k dostání v DDM Slavičín.
Na dotaz rodičů, zda děti mohou do zájmového kroužku „naskočit“ v průběhu
školního roku, odpovídáme ANO.
Leden je také měsícem, ve kterém jsou již v plném proudu rozběhlé přípravy na letní činnosti 2017.
Již nyní můžeme prozradit naše předběžné plány na měsíc červenec:
Pobytový letní tábor v horském hotelu Ebeka 1. – 8. 7. 2017
Příměstský tábor s tematickým zaměřením 10. – 14. 7. 2017
Příměstský tábor se všeobecným zaměřením 17. – 21. 7. 2017
Příměstský tábor s tematickým zaměřením 24. – 28. 7. 2017
Příměstský tábor s tematickým zaměřením 31. 7. – 4. 8. 2017
O dalších novinkách a připravovaných akcích vás budeme informovat.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Nabízené studijní obory pro školní rok 2017/2018
Maturitní obory:
Gymnázium osmiletý obor
Gymnázium čtyřletý obor
Informační technologie
Mechanik seřizovač – mechatronik
Učební obory:
Obráběč kovů, strojní mechanik, automechanik, instalatér, elektrikář,
kuchař-číšník
Nástavba denní i dálkové maturitní:
Podnikání – pro vyučené uchazeče
Podání přihlášek ke studiu –
zákonný zástupce odešle přihlášku potvrzenou příslušnou ZŠ na adresu Školní 822,
76321 Sl avičín do 1. břez na
2017. Tiskopis přihlášky lze najít
na www.gjpsosslavicin.cz.
Přípravné kurzy k příjímacímu řízení
zdarma pro maturitní obory
Všem uchazečům o maturitní obory na naší škole nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. Setkání probíhají v budově gymnázia každou středu v 14.30 hodin, v budově SOŠ
úterky od 14.00 hodin.
Úspěchy v soutěžích
Celostátní finálové kolo výběru studentů do programu Microsoft
STC pro rok 2017/2018
Dne 20. prosince 2016 se studenti
Dominik Struhař a Marie Kuželová zúčastnili celostátního finále, kam postoupili z krajského výběrového kola Studentského trenérského centra Microsoft. Celostátní finálové kolo se konalo
v sídle společnosti Microsoft Česká republika. Zúčastnilo se ho na 60 vybraných studentů. Přestože naši žáci nepostoupili do užšího finále, patří jim dík
za vzornou reprezentaci školy a města.
Chemická olympiáda
Josef Tomeček obhájil a zvítězil
v krajském kole Chemické olympiády
kategorie A, patří mu tak velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy. Josef nyní každý druhý měsíc stážuje
na Fakultě technologické UTB ve Zlíně.
Programu MŠMT Excelence – jedno z kritérií hodnocení kvality školy
MŠMT každým rokem vyhlašuje tzv.
program Excelence, ve kterém hodnotí
střední školy za úspěchy v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích.
Za poslední roky bylo z MŠMT naší škole
přiděleno: za školní rok 2012/13 celkem
4,4 body, 2013/2014 celkem 5,6 bodů,

2014/15 7,4 body, 2015/16 11 bodů.
Tyto absolutní hodnoty řadí dlouhodobě naši školu mezi nejlepší v kraji. Ještě více vypovídajícím parametrem než
absolutní počet bodů je přepočet těchto bodů na jednoho žáka školy. Uchazeči a rodiče by se měli při výběru střední školy mimo jiné zajímat o tyto výsledky při srovnávání s jinými školami.
 Studenti oktávy se dne 13. prosince 2016 zúčastnili celorepublikové
soutěže v angličtině. Ze 150 škol naše
oktáva skončila na 20. místě.
Obory gymnázia
Po oborech na SOŠ představujeme
gymnaziální obory:
Profilace gymnaziálních oborů pro
žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol:
a) v cizích jazycích s možností přípravy na státní jazykové zkoušky (JA,
JN, JR, JF, JŠ), škola zahájila metodu
CLIL (ve výuce semináře Základy ekonomie učíme anglicky)
b) v přírodovědných předmětech
(matematika, informatika, fyzika, chemie, biologie)
Volitelné semináře na škole: AJ,
NJ, FJ, RJ, ŠJ, ICT, matematika, chemie, fyzika, biologie, dějiny umění,
dějepis, geografie, ekonomie, společenské vědy
Odborné kroužky na škole: ICT,
matematika – diferenciální počty, astrofyzika, automatizace a robotizace,
programování, konverzace v AJ, NJ,
FJ, RJ, ŠJ, sportovní hry (volejbal, florbal), přírodovědný kroužek (biologicko-chemický), výtvarný, hudební, chemický, fyzikální, GLOBE – přírodovědný
Spolupráce s Fakultou aplikované informatiky a Fakultou technologickou UTB Zlín v podobě pravidelných stáží žáků i učitelů, jsme partnerskou školou UTB Zlín

Poradenství: na škole pracuje školní psycholog – kariérové poradenství,
sociometrické šetření tříd, diagnostika
Zahraniční aktivity: partnerské
školy na stáže – ve Francii, Itálii, Německu, Anglii, zájezdy do Vídně, zahraniční
stáže učitelů, spolupráce s Gymnáziem
Dubnica nad Váhom, projekt Erasmus+,
spolupráce se zahraničními školami

Aktivity žáků: žákovský parlament
podílející se na chodu školy, taneční
kurzy, lyžařské kurzy, vodácké, cykloturistické kurzy, ekologické aktivity,
spolupráce s Centrem Veronica Hostětín, Akademie školy, divadelní a filmová představení, maturitní ples gymná-

zia, studentská slavnost Majáles, výlety, semináře, plenéry, výtvarné výstavy, intranetová komunikace s učiteli,
vydávání studentských novin, astrofyzikální projekt, projekt Bílé Karpaty, geopark gymnázia
 Materiální podmínky školy: výborně vybavené laboratoře chemie,
fyziky, biologie, využití sportovního
komplexu, fotbalového stadionu, tenisové kurty, sportovní hala, jídelna a bufet na ZŠ, jazykové učebny, rozvrh hodin je podřízen odjezdu autobusů nejpozději v14.45 hodin.
Výsledky školního kola Astronomické olympiády
 Kategorie E
1. Tobiáš Křek (kvarta) 42 bodů
2. Štěpán Tomeček (kvarta) 32 bodů
 Kategorie H
1. Jakub Červeňan (prima) 37 bodů
2. Tomáš Strapina (prima) 31 bodů
Pronájem tělocvičny SOŠ
V areálu SOŠ nabízí škola pronájem tělocvičny pro sportovní kluby

i veřejnost. Je moderně vybavená a má
zrekonstruované zázemí. Informace
o podmínkách podá Ing. Michal Horalík na tel. č.: 603 148 250.
Poděkování Asociaci rodičů
Vedení školy děkuje Asociaci rodičů a přátel gymnázia za to, že každému
žákovi prvního ročníku v oboru čtyřleté gymnázium poskytla v roce 2016 finanční příspěvek 2 000 Kč (na seznamovací pobyt, taneční a lyžařský kurz).
Jsme rádi, že Asociace bude v tomto příspěvku přijatým žákům prvních
ročníků čtyřletého studia pokračovat
i v roce 2017.
SOŠ nabízí:
 Strojírenství – výroba strojírenských výrobků z kovů a jiných technických materiálů, CNC obrábění
 Instalatérství – rozvody vody a topení a jejich opravy
 Elektrikářství – zhotovení elektrorozvodů a jejich opravy
Automechanici – běžné opravy
osobních vozů, malých dodávkových
automobilů, příprava na technické prohlídky, přezouvání pneu
 Kuchař-číšník – realizace rautů, obsluhy při společenských akcích

AUTOSERVIS
na SOŠ SLAVIČÍN

Kompletní opravy osobních vozů,
malých dodávek – diagnostika,
geometrie, plnění klimatizace,
pneuservis, výměna všech kapalin.

e-mail: gyslav@ gjpslavicin.cz
kontakt: Petr Mareček ª: 605406906
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Základní škola Slavičín-Vlára
Literární ocenění od spisovatelů
J. Žáčka a J. Cimického
Pilná práce a pozitivní přístup žáka
k výuce a zadané práci může každého
učitele jen a jen těšit. Obzvláště, když
se jedná o aktivitu zcela dobrovolnou
a nad rámec osnov. Za svou práci v literární soutěži „Utíkej, rychle utíkej“, kterou každoročně vyhlašuje SOŠ Luhačovice, získala zvláštní ocenění naše žačka Nela Vaculíková z 9. B.
Z rukou spisovatelů Jiřího Žáčka
a Jana Cimického si převzala ocenění
za 4. místo (ze 105 prací a 34 základních škol). Její práce se pánům porotcům velmi líbila a i vy si ji můžete přečíst,
a to na webu naší školy – www.zsslavicin.cz. Doufám, že stejně jako porotu,
potěší i Vás. Nele přejeme hodně dalších literárních úspěchů.
Mgr. Ludmila Jandíková

Zpívali jsme pro dobrou věc
S příchodem vánočních svátků, dne
22. prosince 2016, se všichni žáci a zaměstnanci školy sešli u rozsvíceného
stromku na slavnostním Benefičním
koncertě pro Moničku. V pořadí druhý charitativní koncert, stejně jako ten
minulý, provázela myšlenka „děti pomáhají dětem“. Pod vedením vyučujících hudební výchovy ho totiž připravili žáci 5. – 9. tříd. Vánoční písně a kole-
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částka 10 400 Kč.
Nezapomínáme ani na opuštěná
zvířata v útulcích. Vloni jsme pomohli psům a kočkám v útulku na Vršavě
ve Zlíně a letos hodláme sbírku pamlsků a hraček opakovat.
Všem žákům za jejich pomoc děkujeme.
Mgr. Hana Majeriková
Základní škola Vlára a Sdružení rodičů Vás srdečně zve na tradiční

Ples ZŠ Vlára

v sobotu 18. února 2017
začátek ve 20.00 hod v sále Sokolovny Slavičín
dy spolu s adventní výzdobou navodily
tu pravou sváteční atmosféru. V dobrovolné dárcovské sbírce žáků a zaměstnanců školy se coby výtěžek z koncertu sešla částka 16 400 Kč. Ta bude i letos určena na nákup tolik potřebných
zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Moničku.
Rodiče Moničky Geršlové děkují
všem, kdo se na koncertě podíleli, za vynaložené úsilí a uspořádání dárcovské
sbírky ve škole. Velmi si naší pomoci váží.
Mgr. Jana Pinďáková
Pečujeme o zvířata
Snad každé dítě má své oblíbené zvíře, s nadšením navštěvuje zoo, nebo,
má-li možnost, rádo pečuje o své domácí mazlíčky. Také ve škole se snažíme
našim žákům přiblížit přírodu a pěstovat pěkný vztah ke zvířatům.
S nápadem vytvořit školní Zookoutek a pečovat o zvířata přišli sami žáci,
a tak se již druhým rokem u nás daří dvěma křečkům a dvěma achatinám – africkým plžům. Už teď žáci z ekotýmu uvažují o rozšíření Zookoutku.
Umístění ptačích krmítek na naší
školní zahradě je další ukázkou pomoci
přírodě. Žáci je vyráběli v hodinách pracovního vyučování a někteří si je zhotovili doma, třeba za pomoci ochotného dědečka. V současném zimním období se
skupinky žáků starají o to, aby byla krmítka stále naplněna ptačími dobrotami.
Je již tradicí, že živým tvorům pomáháme i formou sbírek. Již několikátým rokem sponzorujeme tři zvířata v ZOO Zlín–Lešná. V předvánočním
čase se pro péči o ně vysbírala krásná

 Vstupné: 100 KčHudba: SHOWBAND Polonéza žáků 9. tříd
Nutná rezervace míst na telefonu: 577 341 304 nebo 604 217 977

Vzdělávací středisko
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po 8.00 – 14.15
Út 8.00 – 18.00
St 8.00 – 14.15
Čt 8.00 – 14.15
Pá 8.00 – 14.15
V tuto dobu je možné využívat 12 PC
a Internet zdarma. Denní limit na návštěvníka je 1 hodina. Za poplatek je možnost
tisku, kopírování a ukládání dokumentů
na média, vazbu do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
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)
 Podvojné účetnictví pro začáteční-

ky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence
30 hodin (1 000 Kč)
 Ruský jazyk pro začátečníky – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok
3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz první pomoci – cena podle počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo
přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme
pomocí různých kreativních technik. Bližší informace 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 únor:
nešitý patchwork (velikonoční vajíčka)

Rodinné a mateřské centrum
Program MC na ú
St 1. 2. 10.00 Miniškolička pro děti
1–6 let
Čt 2. 2. 10.00 Hrátky pro všestranný
rozvoj, 13.00 Volná herna, 15.00 Canisterapie pro děti
 Pá 3. 2. Pololetní prázdniny - MC
uzavřeno
Po 6. 2. 9.30 Tvoření z korálků a povídání o vzniku korálků
Út 7. 2. 10.00 Čtenářem od batolete – půlhodinka zábavného čtení, 13.00
Volná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky
St 8. 2. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
Čt 9. 2. 10.00 Hudební Miniškolička
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,
15.00 Canisterapie pro děti
 Pá 10. 2. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let

 13. 2. – 17. 2. Jarní prázdniny
Po 20. 2. 10.00 Tvořílek pro děti – Stříháme, skládáme, lepíme
Út 21. 2. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky
 St 23. 2. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
Čt 24. 2. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,
15.00 Canisterapie pro děti
Pá 25. 2. 10.00 Miniškolička pro děti
1–6 let
 Po 27. 2. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky pro děti 2–3 roky
Út 28. 2. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro děti 1–2 roky

VZPOMÍNÁME
Dne 7. února 2017 uplyne
y 20 let od chvíle,
kdy navždy odešel pan Stanislav JUŘENÍK.
Vzpomíná manželka s rodinou.
Dne 26. února 2017 vzpomeneme
p
3. smutné
výročí úmrtí paní Dany SLÁČÍKOVÉ
ze Slavičína. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomíná
manžel, maminka Julie,
synové Miloslav a Daniel s rodinami.

Dne 1. února 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí mého manžela, pana
Josefa HASPALY ze Slavičína.
S láskou vzpomíná manželka
a ostatní rodina.

Dne 12. února 2017 uplyne 8 let
od úmrtí pana Stanislava RAKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka,
dcera Jana a syn Petr s rodinami.

Kdo byl milován, nemůže být zapomenut.
Dne 26. února 2017 vzpomeneme
3. výročí chvíle, kdy nás navždy opustil
milovanýý manžel, tatínek a dědeček,
pan Miloš VESELÝ. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 8. února 2017
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
paní Alžběty KURTINOVÉ ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Zdenek a Ladislav s rodinami.

Dne 27. února 2017 tomu budou 2 roky,
kdy odešel od všeho a všech, co měl rád,
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František BAŘINKA z Bohuslavic.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Ludmila, děti Zdena, Milan, Dana s rodinami,
vnuci Daniel, Zdenička, Radanka, Víťa,
Petruška, pravnuci Jiříček a Jindříšek.

Dne 25. února 2017
vzpomeneme 20. výročí chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Ing. Roman JEMELKA ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
Marta, dcery Marta a Jitka,
sestry Jana a Martina s rodinami.

Dne 19. února 2017 vzpomeneme
1. výročí chvíle, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Milan GAPČO. S úctou a láskou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 16. února 2017 si ppřipomeneme
p
12. výročí úmrtí paní Marcely CARBOLOVÉ
ze Slavičína. Za tichou vzpomínku
děkují manžel, dcera Marcelka,
rodina Carbolova a Tomšejova.

Dne 1. února 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Štefana CHLEBANY.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 9. února 2017 vzpomeneme
18. výročí úmrtí maminky, babičky
a pprababičky,
y
paní Blaženy JANOŠÍKOVÉ z Bohuslavic.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Ludmila,
vnuci Milan, Zdena, Dana a pravnuci.
Dne 19. února 2017 vzpomeneme
nedožité 60. narozeniny paní
Jarmily ŠIKUTOVÉ ze Slavičína.
Dne 3. května 2017 si připomeneme
2. výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají maminka, sestry
a bratr s rodinami a děti s rodinami.

Dne 26. února 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí pana
Zdenko RICHTÁRA ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dne 25. února 2017 vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky,
y babičkyy a pprababičky,
paní Boženy ZÁDRAPOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Dne 7. února 2017
vzpomeneme 20. smutné výročí úmrtí
pana Ivana VÍTKA ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Ivana
a syn Petr s rodinou.

Dne 1. února 2017 vzpomeneme 9. výročí
úmrtí pana Aloise RAŠKY ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují syn Jiří,
snacha Jaroslava, vnučka Petra s rodinou
a vnuk Jiří s rodinou.

Dne 18. února 2017 vzpomeneme
7 smutných let, kdy nás navždyy opustila
p
naše
milovaná paní Antonie VRBOVÁ
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
syn a dcery s rodinami.

Dne 28. února 2017
by se dožil 80 let pan Jaromír KOVAŘÍK
ze Slavičína. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem, kteří dne 11. ledna 2017
doprovodili na poslední cestě pana
Josefa KRENARA ze Slavičína.
Rovněž děkujeme za projevené kondolence
a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Dne 15. února 2017
by se dožil 90 let pan Jan JAROŠ z Petrůvky
a dne 29. dubna 2017
uplyne
y 5 let od úmrtí
paní Anny JAROŠOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a dcera s rodinami.
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Blahopřání
l h řá í

Dne 10. únoraa 2017 osslaví 90 let
naše maminkaa Marie ĎULÍKOVÁ
Á.
Mnoho štěstí a zddraví
do dalšších let přřeje
dcera Franntiška s roodinou,
pravnnoučata posílají veelkou pusuu.

Společenská
kronika
NAROZENÍ – Prosinec
Tomáš Pastorek a Jana Machálková – syn Jan
Luděk a Jana Latinákovi – dcera Lucie
František a Jana Šenkeříkovi – dcera Eliška
Michal Kubeš a Jana Vilímková – dcera Tereza
ÚMRTÍ
2. 12. 2016 František Frýželka, 60 let, Slavičín
6. 12. 2016 Josef Hyžík, 84 let, Slavičín
13. 12. 2016 Alois Pinďák, 78 let, Slavičín
14. 12. 2016 Lubomír Kalík, 67 let, Šanov
19. 12. 2016 Marie Bartošová, 87 let, Slavičín
22. 12. 2016 Josef Zlatnik, 57 let, Bohuslavice
30. 12. 2016 Terezka Bradová, 13 let, Kroměříž
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje
narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte
se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních
údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

Kuželkářský klub
Slavičín
Domácí zápasy v únoru 2017:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Bojkovice Krons,
sobota 11. 2. 2017, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Jiskra Otrokovice, sobota 25. 2. 2017, 16.30 hod.
Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín C – TJ Sokol Machová
C, sobota 4. 2. 2017, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Spartak Hluk,
sobota 11. 2. 2017, 10.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Chropyně, sobota 18. 2. 2017, 10.00 hod.
 Pronájem zrekonstruované kuželny
– 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro
skupiny i jednotlivce, informace na tel.:
604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme firmám možnost své
prezentace v prostorách kuželny, informace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček
www.kkslavicin.cz
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Nicoma team opanoval letošní Štěpánský turnaj ve Slavičíně
Již 34. ročník futsalového klání řadí
tento turnaj mezi nejstarší v České
republice a letos přinesl opravdu
velmi kvalitní podívanou. V řadě týmů
se to hemžilo divizními fotbalisty či
hráči slavičínského Jerevanu, v dresu
obhájců prvenství Kovaříků hrál prim
fotbalista z německého Bayernu Hof
Martin Holek a nováček z Nicomy měl
ve svém středu ligového hráče Zlína
Jožku Hnaníčka. Osm týmů si to tak
rozdalo ve dvou základních skupinách,
odkud dva nejlepší týmy postupovaly
do vyřazovacích bojů.
Zápasy v základní skupině přinesly
řadu překvapení, dobrými výkony
se prezentoval celek ze Zahradní
a v A skupině nakonec dominoval tým
Paneláků, ve kterém řádil místní divizní
fotbalista Petr Švach. Paneláky tak už
po dvou zápasech postupovaly do semifinále, ve třetím duelu však nestačily
na Hadráře, kterým výhra nakonec pomohla k postupu do vyřazovacích bojů
na úkor Zahradní. V B skupině, nazývané
také jako „skupina smrti“, byla situace
hodně zamotaná a do posledních duelů
nebylo o postupujících jasno. Černý Petr
nakonec zůstal v rukou hrádecké Závady
a do semifinále tak šla nakonec Nicoma
společně s Kovaříky.

První semifinále mezi Paneláky
a Kovaříky přineslo obrovskou zápletku,
s chutí hrající Paneláky šly do vedení,
ale v závěrečné power-play inkasovaly
vyrovnávací branku dvanáct vteřin před
koncem. V penaltové loterii se štěstí
usmálo na tým Kovaříků. Také druhé
semifinále přineslo velkou bitvu,
Nicoma nakonec přetlačila Hadráře
v poměru 3:1 a zajistila si účast ve finále.
V penaltovém rozstřelu o třetí místo
vyhrály nakonec Paneláky nad Hadráři
a berou z turnaje bronz. Finálový duel
mezi Nicomou a Kovaříky přinesl taktickou bitvu, Nicoma šla do vedení a dařilo
se jí udržet výhru do konce a v závěru
dokázala ještě navýšit své vedení na 2:0
a při svém premiérovém startu dokázali

hráči Nicomy turnaj vyhrát a přerušit
tak tříletou nadvládu Kovaříků. Všechna
utkání v turnaji odřídili Jiří a Staňa
Belžíkovi. Příští, již 35. ročník, bude
pořádat tým ze Zahradní. Pořadatelé
letošního klání z TVD děkují za pomoc
i svým sponzorům – firmám HOPA, ELVA,
TVD, KOVO Valenta a pivovaru Hrádek.
Konečné pořadí turnaje:
1. Nicoma team, 2. Kovaříci, 3.
TJ Paneláky, 4. Hadráři, 5. Zahradní,
6. Závada, 7. TVD, 8. HOPA
Nejlepší brankář: Lumír Číž (TJ
Paneláky)
Nejlepší hráč: Martin Holek (Kovaříci)
Nejlepší střelci: Dan Horáček
(Hadráři) a Tomáš Vaculík (Nicoma
Petr Koseček
Team)

Autor foto: Jiří Váňa

Internacionálové FC TVD v Uh. Hradišti nezklamali
Na 7. ročníku turnaje internacionálů nad 45 let se již tradičně představila pětice celků, vedle domácí Slovácké
Slavie Uh. Hradiště a slovenské Trnavy ještě Vítkovice, Slavičín a Hodonín.
Vítězství z loňského roku obhajovalo
mužstvo Spartaku Trnava, které mělo
ve svém středu bývalé ligové fotbalisty – např. Gašparíka, Ekharda a Roberta Nováka. Slavičané disponovali nejstarším týmem v turnaji, ale jejich výsledky a výkony nebyly nakonec vůbec
špatné. V prvním zápase prověřil Slavičany tým Vítkovic, což je mistr Československa ve velkém fotbalu z roku 1986
a Ostravané přijeli na Slovácko se silným
kádrem – jména jako Vlk, Baránek, Rozhon, Dostál či Stařičný už toho ve fotbalu hodně dokázala. Valaši se však svého
soupeře nezalekli a po výborném výkonu dokázali remizovat 2:2, když ještě minutu před koncem dokonce FC TVD drželo těsnou výhru.
Druhým soupeřem Slavičína bylo
domácí Uh. Hradiště v brance s nevšovským rodákem Pavlem Barcuchem
a v sestavě také s bývalým slavičínským
fotbalistou Palčíkem. Po zbytečné chy-

bě inkasovali Slavičané brzy branku,
poté nevyužili řadu šancí a v závěru ještě dvakrát inkasovali. Ve třetím vystoupení čekal na tým internacionálů suverénní Spartak Trnava, do půle ještě Valaši drželi krok, poté však odešli s porážkou o tři branky. V posledním zápase čekal na Slavičany Hodonín, výhra by Valachům zajistila třetí příčku, ale po divokém průběhu zápasu brali nakonec jen
bod a také čtvrtou příčku v turnaji. Jejich gólman Dušan Konečný (nyní hájící
branku Nevšové v 1. B třídě) byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Výhru v Uh. Hradišti znovu obhájil Spartak
Trnava, který neztratil jediný bod a své
soupeře herně jasně převyšoval. Na zá-

Autor foto: Jiří Flašar

věrečné posezení dorazil nakonec i bývalý fotbalový reprezentant Miroslav
Kadlec a Internacionálové FC TVD dostali z úst pořadatelů znovu pozvánku
na další ročník.
Výsledky FC TVD: Vítkovice 2:2
(branky: Prachař), Slovácká Slavia 0:3,
Trnava 1:4 (branka: Hradil), Hodonín
4:4 (branky: Heiník 2, Spáčil a Argaláš).
Sestava FC TVD Slavičín: Dušan Konečný – Jaromír Smolek, Štěpán Heiník,
Libor Argaláš, Olda Majc, Josef Hradil,
Martin Spáčil, Drahoš Prachař, Jiří Váňa,
trenéři: Petr Koseček a Staňa Belžík
Účast na tomto turnaji byla spolufinancována městem Slavičín.
Petr Koseček

Únor s městskou knihovnou
 Pátek 3. února 2017 – 1. března 2017

Výstava výtvarného spolku Vincúch z Valašských Klobouk.
Výstavu je možné zhlédnout v půjčovní době knihovny nebo po domluvě
na tel. 577 341 481. Vernisáž: pátek 3. února v 18.00 hodin.
 Čtvrtek 2. února 2017

Veselé čtení s Nezbedníčkem
Po malé pauze zveme rodiče s předškoláčky do Nezbedného království knih.
Hrdinou pořadu je opět popletený skřítek, který děti seznámí s další pěknou
knížkou ze své knihovničky Nebojím se tmy. Nebude chybět ani zábavný program se spoustou soutěží, her a výtvarných činností. Začátek: 15.00 hodin, sál
v prvním podlaží knihovny.
 Úterý 7. února 2017

Vietnam – severně od Hanoje
Cestovatelská přednáška známých světoběžníků, manželů Lenky a Václava Špillarových. Oba jsou autory mnoha výjimečných cestopisů o zemích
takřka ze všech kontinentů. Tentokrát s nimi vyrazíte do pulsujícího velkoměsta, kde se život odehrává na „dvou kolech“. Poté se posunete k severu přes rýžová políčka i čajové plantáže k vyhlášenému horskému středisku SaPa a k velkolepým vodopádům Ban Gioc. Čeká Vás také dobrodružná plavba po tamních
ponorných krasových řekách.
Svou pestrostí Vás překvapí kolorit tradičních nedělních trhů ve vsi BacHa
a budete moci obdivovat mnoho dalšího přírodního i kulturního bohatství severního Vietnamu. Jeho obyvatele poznáte jako vyhlášené obchodníky, zručné
řemeslníky i milé hostitele. Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.
 Pátek 24. února 2017

Památné zemědělské stavby
Vyprávění Ing. arch. Karla Humpoly, člena Klubu přátel historie Slavičínska,
o starobylých hospodářských stavbách – farní stodole, hrádecké sýpce a o poslední roubené stodole ve Slavičíně. Součástí akce je promítání fotodokumentů.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program v rámci

Virtuální Univerzity třetího věku

Vážení senioři, chcete se i Vy začít vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti z různých společenskovědních oborů? Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze pro Vás připravila nabídku výuky Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která Vám umožní zájmové vysokoškolské studium přímo v místě Vašeho bydliště.
Do letos otevřeného dalšího semestru (únor – duben 2017) se mohou přihlásit noví zájemci o studium a samozřejmě i absolventi uplynulého semestru.
Studium je určeno seniorům, nezaměstnaným osobám v kategorii 50+
a invalidním důchodcům bez rozdílu věku.
Základní informace:
 výuka probíhá v Městské knihovně Slavičín formou videopřednášek
 studijní poplatek 300 Kč za 1 semestr (cyklus 6 videopřednášek)
 průběh semestru: 1x za 14 dní 2 vyučovací hodiny, pondělí 9 – 11 hodin
 noví zájemci se mohou přihlašovat ještě i na druhé přednášce
Podmínky studia a další podrobnosti o výuce budou novým zájemcům
i absolventům předchozího kurzu sděleny na společném setkání v pondělí
6. února 2017 v 9.00 hodin v městské knihovně (sál v 1. podlaží).
Kontakt pro přihlášení a informace: Městská knihovna Slavičín, tel.:
577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz. Vše o studiu je také zveřejněno na www.senior.cz. Těšíme se na Váš zájem o vzdělávání na VU3V!
Vážení čtenáři Slavičínského zpravodaje!
Pro připravované pojednání o historii Slavičína hledáme vzpomínky, historky
či dokumenty vážící se k různým místům (nejenom domům) ve Slavičíně. Uvedené je možno zasílat na e-mail MarekSemela@seznam.cz anebo ponechat kontakt v knihovně. Děkujeme za spolupráci.

Vytoužené dárky z Leja salonu
Jako každé dítě, tak i naše děti z domova ve Smolině, si letos přály mít
pod stromečkem hromadu vytoužených dárků. Třeba velký traktor
s vlečkou, kufřík s nářadím, stříbrné
náušnice, kočárek pro panenky, manikúru, MP4, stavebnice, boby s volantem, kopací míč, hodinky a spoustu
dalších přání. Tyto vánoční sny se
snažila podpořit prostřednictvím Stromu přání z Leja salonu paní Markéta

POZVÁNKY
A KALENDÁŘE
3. 2. – 1. 3. knihovna
Výstava Výtvarného spolku Vincúch
4. 2. Sokolovna
Ples ZUŠ
10. 2. Sokolovna
Ples po našem
18. 2. Sokolovna
Ples ZŠ Vlára

Smílková a s ní spousta nezištných lidí
ze Slavičína a okolí. Je důležité zdůraznit, že dárky od Vás, všech štědrých dárců, dorazily do našeho domova
včas a děti se z nich velmi radovaly.
A proto dovolte poděkovat touto cestou všem lidem, kteří splnili vánoční přáníčka dětem z dětského domova ve Smolině.
Božena Naňáková,
vychovatelka DD ve Smolině
 22. 2. Sokolovna
Kluby zdraví
 24. 2. Divnice
Metlový bál
 25. 2. Sokolovna
Maškarní končinový ples
Připravujeme:
 Kouzelný karneval ZŠ Malé Pole
 Dětský karneval v Nevšové
 Benefiční varhanní koncert
 Valašské Křoví

Poděkování

Pořadatelé Farního plesu ve Slavičíně srdečně děkují všem sponzorům a dárcům za jejich dary do plesové tomboly. Výtěžek byl věnován Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně na podporu charitního díla. Poděkování
patří také všem těm, kteří se plesu zúčastnili a vytvořili tak příjemnou atmosféru a skvělou zábavu.

Oznámení

MUDr. Roman Űberall oznamuje, že ve dnech
13. – 17. 2. 2017 neordinuje. Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.

Orel informuje
V neděli 19. února 2017 se koná v 14.00 hodin výroční schůze – účast všech
členů slavičínské orelské jednoty je vítaná a očekávaná.
V neděli 5. března 2017 se v kostele svatého Vojtěcha ve Slavičíně koná
Benefiční varhanní koncert. Pořádá Orel Slavičín (bližší informace v březnovém zpravodaji).

Senior klub Divnice zve
milovníky tance na

Metlový
bál

V pátek 24. února 2017
v Obecním domě
Začátek: 18.00 hodin
Hrají: Patkovci
Srdečně Vás zveme na výstavu

Krajky
a paličkování
paní Boženy Mačkové
Vernisáž výstavy: pátek
3. února 2017 v 19.30 hodin
v galerii Cukrárny Jasmín.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na poočkání
ateliéroové foto dětí, roodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů na počkání
převod VHS na DVD-CCD
prodej fotoalb
fotovideeo
mnoho dalších služebb
Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hodin
Adresa: OD
D TIS Bojkovicce
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy
Video Makeer

Realitní kancelář Directrel
nabízí služby v oblasti prodeje,
nákupu a pronájmu nemovitostí.
Zajistíme Vám i financování. Volejte
na tel. č. 773 132 050.
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NTS Prometal Machining, s. r. o.,
se sídlem ve Slavičíně, je dceřinou společností významné holandské
průmyslové skupiny NTS-Group (www.nts-group.nl).
Firma se zabývá zakázkovou výrobou částí strojů a technologických zařízení v procesu CNC obrábění, tváření plechů, práškového lakování a montáží.
V důsledku dalšího rozvoje nabízíme volné pracovní místo:
TECHNOLOG – KALKULANT PRODEJNÍHO ODDĚLENÍ (SALES ENGINEER)
Kvalifikační požadavky:
Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve strojírenském nebo příbuzném oboru
Minimálně dva roky praxe
Znalost technologie tváření plechů
Znalost normování a kalkulací výroby
Znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
Samostatnost v rozhodování
Řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
Odpovídající platové ohodnocení
Firemní benefity, pět týdnů dovolené, příspěvky k životnímu/důchodovému připojištění
Práci v úspěšně se rozvíjející firmě s možností dalšího profesního růstu
Zájemci prosím kontaktujte NTS Prometal Machining, s. r. o.,
Divnická 222, Slavičín 763 21: Ing. Jaromír Kašpárek,
tel: 577 343 054, e-mail: jaromir.kasparek@nts-group.nl

Firma HOPA CZ, s. r. o., Slavičín
hledá zaměstnance na pozice:
Asistent/ka obchodu a nákupu
Požadujeme:
AJ slovem a písmem (obchodní korespondence), další jazyk výhodou
Výborná práce s PC – Excel (kontingenční tabulky), hromadná korespondence
(Word, e-mail), Powerpoint
Samostatnost – tvorba nabídek, prezentací, poptávek
Nabízíme:
zázemí stabilní české společnosti
možnost kariérního růstu
Správce webu
Náplň práce
 správa a vývoj webových stránek
 provoz e-shopů společnosti
 údržba hardware a software společnosti (možnost i částečného úvazku, vhodné i pro studenty)
V případě vašeho zájmu o tyto pozice zasílejte životopis na holecek@hopa.cz.
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Důležitá telefonní čísla
Městský úřad

Telefonní čísla

Končický Jaroslav, Ing.
(starosta)

577 004 807
603 230 207

Filáková Božena, Mgr.
(místostarostka)

577 004 806
603 230 206

Latinák Luděk, Mgr.
(tajemník)

577 004 805
603 230 205

Čechová Dana, Ing.
(sekretariát)

577 004 810

odbor správní
Florešová Iva, Mgr. (vedoucí)

577 004 815
604 341 480

Dorušková Renata (matrika)

577 004 816

Spurná Marie, Bc. (podatelna, evidence
obyvatel)

577 004 800

ekonomický odbor
Lysáček Petr, Ing.

577 004 820

Majkusová Daniela, Ing. (dotace, poplatky
za psy)

577 004 822

odbor investic
Janáček Ladislav, Ing. (vedoucí)

577 004 825
603 927 722

odbor životního prostředí a správy majetku
Slámečková Martina, Ing. (vedoucí)

577 004 830

Saňáková Magdalena (odpady)

577 004 832

Frajt Jiří, JUDr. (právník)

577 004 833

stavební úřad
Studeník Alois, Ing. (vedoucí)

577 004 835
605 430 692

odbor sociálních věcí
Lišková Jarmila (vedoucí)

577 004 840

Městské infocentrum, Slavičínský zpravodaj
Studeníková Marie, Bc. (vedoucí)

577 342 251
737 751 874

Městská knihovna Slavičín
Klabačková Gabriela, Mgr.
(vedoucí)

577 341 481

Městská policie Slavičín
Pjajko Bohuslav (vedoucí)

577 004 858
603 230 208

Ševčík František (odchyt psů)

577 004 857
737 152 302

Úřad práce ČR
Babulíková Martina, Mgr. (vedoucí)

950 175 640

Státní sociální podpora

950 175 644

SMS, s. r. o.
Janeček Jan (jednatel)

777 320 950

BTH Slavičín, s. r. o.
Kozáček Oldřich, Ing. (jednatel)

577 341 042
603 245 992

kancelář

577 341 041

Městská nemocnice
Palkovský Libor, MUDr. (ředitel)

577 311 615

Strommerová Barbora, Ing. (ekonom)

577 311 617

RCK, a. s.
Šiška Zdeněk, Ing.

577 440 601

sokolovna
správce

731 508 006

Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Tománková Milena, Mgr.

577 343 843

Nadace Jana Pivečky
Horáková Petra

571 110 425
739 095 315

Téměř zapomenutá letecká havárie slavičínského
rodáka Františka Konečníka dne 7. dubna 1932
Při procházce po slavičínském hřbitově nelze přehlédnout pomník, který se výrazně odlišuje od okolních hrobů. Na monolitu
z pískovce je vytesán motiv havárie letadla a zlomené lípy, symbolizující skon mladého letce. Fotografie mladého muže v pilotní kukle s doprovodným nápisem poutníka informuje o tom, že
se jedná o svobodníka pilota letce Františka Konečníka, který zahynul v roce 1932. Od této události uběhlo bezmála 85 let a domníváme se, že nejenom my jsme si položili otázku, kdy a za jakých okolností k této tragédii došlo.
Na základě archivních dokumentů znovu povstal tento příběh.
Dne 6. dubna 1932 v 16.00 hodin obdržela posádka 5. letky Leteckého pluku 2 v Olomouci ve složení pilot svobodník František Konečník a pozorovatel četař aspirant Josef Chmelař rozkaz
od velitele letky k provedení aerologického letu (průzkumu počasí). K tomu došlo následujícího dne, ve čtvrtek v 7.19 hodin.
Podle zprávy o letecké nehodě start z vojenského letiště v Olomouci–Neředíně proběhl normálně. Ale už v 7.38 hodin letoun
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Aero Ap. 32 výrobního čísla 55 s označením A 13 dopadl kolmo na pole asi
1,5 km severně od obce Lašťany. Oba
letci na místě zahynuli.
Na místo katastrofy se ihned dostavila komise Leteckého pluku 2, která začala zjišťovat příčinu neštěstí.
Po prohlídce trosek, jakož i výpovědích svědků a ohledání barografických
pásek (v letounu byla fotokomora, dva
barografy a meteorolograf) došla vyšetřovací komise k závěru o pravděpodobném průběhu havárie. Při stoupavém letu ve výšce 3 400 m přešel letoun
vlivem silného nárazového větru a malé
rychlosti do pádu, který pilot v 1000 m
částečně vyrovnal. Následkem vysoké rychlosti letounu došlo k přetočení motoru a pravděpodobně k poškození části vrtule. Nevyvážená vrtule
způsobila vibrace motoru a pískání podobné zvuku sirény, načež pilot byl nucen vypnout motor. Dle výpovědí svědků havárie bylo slyšet zmíněné pískání
do okolí asi 3 km.
Letoun Ap. 32 byl pověstný špatnou ovladatelností při vypnutém motoru. Vlivem nárazového větru, poklesu
rychlosti a patrně i vzrušení pilota došlo ve výšce 500 m k dalšímu pádu, kterému se již nešlo zabránit. Celá událost
netrvala déle než několik vteřin, proto
ani nebyl čas opustit letoun pomocí padáků, kterými byla posádka vybavena.
O celé události, která byla středem
pozornosti celého okolí, vznikla rozsáhlá reportáž v olomouckých novinách
Pozor dne 8. dubna 1932, ze které citujeme pasáž:
Zpráva o katastrofě vojenského letadla rozšířila se obrovskou rychlostí. Vrak byl brzy obklopen davem lidí,
kteří spěchali k místu neštěstí, jež je
vzdáleno asi 400 kroků od známého
hostince Kocanda na státní silnici Olomouc – Šternberk. Celé zástupy vyšlapaly v měkké půdě úplnou cestu k letadlu,

které ještě o půl 10. hod. leželo tak, jak
dopadlo před dvěma hodinami. Přední
část letadla byla od trupu přímo odkrojena a prudkým pádem tak deformována, že z ní zůstala ležet jen heterogenní směs kovové hmoty. Obě křídla byla
na několika místech protrhána, vrtule
zabořila se levou částí do země a pravá trčela smutně k nebi a na její hořejší části bylo možno jasně rozeznati rozštípení, které pravděpodobně bude příčinou zkázonosné havárie. Motor byl
rozdrcen a část letadla, v níž jsou řídicí
páky i ostatní přístroje, tak rozdrcena,
že těžko bylo rozeznati jednotlivé předměty. Kola letounu po dopadu byla stlačena na pravou stranu a jedno z nich trčelo nad křídlem.
Drtícím dojmem působil pohled
na mrtvoly obou hrdinů vzduchu. Pilot
Konečník seděl na svém letadle, jakoby
odpočíval na velkém houpacím křesle.
Horní část těla měl nachýlenou zpět,
nohy a ruce v pozici klidně sedícího člověka. Na pravé ruce měl velkou leteckou
rukavici s kožíškem, na levé ruce obyčejnou pletenou rukavici. Krk měl zahalen
ve velkou šálu, na hlavě mu zůstala sedět kožená letecká přilba. Vzhled obličeje byl dokumentem, že smrt byla dílem okamžiku. Obličej pilotův byl proměněn v beztvárnou hmotu, poněvadž při
dopadu stroje narazil Konečník hlavou
na pozorovatelský kruh. Stejně k nepoznání zohavený obličej měl pozorovatel
četař Chmelař, který seděl za svým druhem v smrti schýlen hlavou k boční stěně letounu, jakoby u ní v poslední vteřině před smrtí hledal záchranu. Letecká
jeho přilba nezůstala mu sedět na hlavě, nýbrž spadla a zůstala ležet na spodní roztříštěné ploše levého křídla. Mrtvoly letců se zohavenými obličeji, které
byly proměněny v krvavou hmotu, byly
vykřičníkem, jenž bývá osudem velmi
často psán v lidském snažení co nejvíce
ovládnout vzdušné moře. Trup letadla
a zadní jeho část měly jen malé trhliny.
Do velké vzdálenosti i přes padající
déšť bylo možno viděti velké nešťastné
číslo 13 A a vedle něho znak orlice, modro-bíle kostkované. Stále noví a noví lidé
přicházeli po improvizované polní cestě k vraku, jenž byl hlídán četnictvem
a na silnici hromadil se velký počet automobilů, ježto zpráva rychle se rozšířila po Olomouci a mnoho lidí spěchalo
na místo, kde zůstal ležet v smutných

troskách vrak díla, na nějž je lidstvo hrdým, když je ve vzduchu jako velký pták.
Uvnitř trosek dvě lidská těla byla další
obětí na oltář lidského pokroku.
Mrtvoly obou letců byly v poledních
hodinách z trosek letadla vyzdviženy
a dopraveny do vojenské nemocnice,
kde budou podrobeny pitvě.
Z kaple vojenské nemocnice č. 7
v Olomouci byly následně dne 9. dubna
1932 v 10.30 hodin převezeny těla letců k poslednímu odpočinku. Tělo četaře aspiranta Chmelaře spočinulo téhož
dne na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře, zatímco František Konečník byl pohřben v rodném Slavičíně dne
10. dubna 1932 v 14.00 hodin.

František Konečník se narodil dne
22. listopadu 1910 ve Slavičíně-Mladoticích, školu leteckého dorostu v Prostějově absolvoval v rozmezí 1. října 1929
až 28. července 1931, následně byl zařazen k 5. letce LP 2.
Josef Chmelař se narodil v Lípě (okr.
Holešov – od roku 1935 okr. Zlín) dne
14. ledna 1910, školu pro letecké pozorovatele v Prostějově navštěvoval
od 10. října 1930 do 27. června 1931,
posléze byl zařazen k 5. letce LP 2.
Na základě archivních dokumentů článek zpracoval Pavel „Gagin“
Stejskal a Radovan Frait
Za poskytnutí materiálů patří dík
Pavlu Krejčímu.

Redakce Slavičínského
zpravodaje informuje…
 Příspěvky (články) do Slavičínského

zpravodaje přijímá redakce elektronicky na e-mailové adrese kultura@mesto-slavicin.cz v souboru Word jako neformátovaný text. Pod text připojte
jméno autora článku.
Doprovodné obrázky (loga, fotografie apod.) nevkládejte přímo
do textu. Soubor Word s textem a doprovodné obrázky připojte k e-mailu
jako přílohu. Předmět e-mailu nazvěte
Slavičínský zpravodaj – měsíc, rok. Fotografie musí splňovat určitou kvalitu
pro tisk, tj. minimálně velikost 200 kB.
Neostré, rozmazané či jinak upravované fotografie nemohou být přijaty.
Objednávky placené inzerce přijímá redakce na adrese kultura@mesto-slavicin.cz. Do objednávky uveď-

te požadovanou velikost inzerátu, číslo zpravodaje, v němž má být inzerát
zveřejněn, a způsob platby (v případě
platby fakturou i fakturační adresu).
Pokud neobdržíte od redakce potvrzující e-mail, co nejdříve si přijetí příspěvku (článku, inzerátu) ověřte na tel.
č. 577 342 251.
Příspěvky občanské inzerce (vzpomínky na zesnulé, blahopřání a poděkování) lze podat a zaplatit osobně
v Městském infocentru Slavičín, Mladotické nábřeží 849.
Uzávěrka Slavičínského zpravodaje je do 15. dne předešlého měsíce. U později přijatých příspěvků nelze
zaručit jejich zařazení do připravovaného čísla zpravodaje.
Redakce SZ

Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení
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