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Vážení a milí spoluobčané,
rozhraní starého a nového roku je dobou, kdy
rekapitulujeme. Je to trochu jako list popsaný
ve dvou sloupcích. V jednom jsou pod veselým
smajlíkem naskládané podařené skutky, ve druhém pod uplakánkem zatím nevyhrané boje. Můžeme je nyní směle číst, můžeme se zamýšlet,
jak pokračovat dál. A i když možná někdy působíme jako Sancho Panza v boji s větrnými mlýny, nezoufejme nad tím, že velké věci zatím nevyhráváme na plné čáře. To zásadní se totiž mnohdy děje i v postupných a malých krůčcích, které
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je třeba vnímat. A aby se nevytratila radost, mějme na paměti i drobné činy a skutky, které dělají
naše dny smysluplnými. Jedním z takových drobných skutků, kterého si velmi cením, je vysázení padesáti ovocných stromů na okraji Zahradní čtvrti, jen na dohled nechvalně známé skládky Radošovy. Zastupitelé napříč názorovým spektrem spolu s dětmi ze skautského oddílu se navzdory chladu blížící se zimy chopili nářadí a pomohli zasadit třešně a hrušně, které budou zdobit krajinu našeho města.
Za několik málo dní po svém nástupu nemohu

stříhat pásky při otevírání nových staveb, ani sklízet ovoce vlastních velkých rozvojových projektů.
Město pod mým vedením je však otevřeno novým
nápadům a spolupráci se všemi, kterým Slavičín,
Divnice, Hrádek a Nevšová leží u srdce.
Čtete-li tyto řádky, jsem přesvědčen, že místo
ve kterém společně žijeme, Vám není lhostejné.
I proto Vám všem, milí spoluobčané, přeji do nového roku lásku, zdraví a radost z drobností, které dávají našemu životu smysl. V horizontu let se
z nich stanou velké věci!
Tomáš Chmela, Váš starosta

Už 26. ledna se uskuteční Městský ples, kde se představí herec a zpěvák
Roman Vojtek se svou přítelkyní zpěvačkou Petrou Vraspírovou.
Plesový program z velké části zajistí Taneční škola Mědílkových ze Zlína. Ples má letos charitativní podtext a jeho výtěžek poputuje na Transfúzní a hematologické oddělení zlínské nemocnice, jehož primářka
MUDr. Jana Pelková se celé akce zúčastní. Lístky můžete zakoupit na
infocentru, stojí 250 korun.

Plesová sezóna bude ve Slavičíně opět různorodá
Na Sokolovně se začíná Farním plesem 12. ledna, který se bude blýskat
v opulentním hollywoodském stylu. Hudbou ho doprovodí skupina Clera a vstupné stojí 100 korun. Krojovaný Valašský bál se pak uskuteční o týden později,
19. ledna. Vystoupením ho zpestří i odzemkář Vojta Goláň, Dětský folklorní soubor Slavičánek a Cimbálová muzika Cyril. Lístky koupíte za 100 korun, a když budete v kroji, tak za polovic.
V pátek 1. února bude Sokolovna hostit Ples Cantare, na němž se setkají přátelé a příznivci místního pěveckého sboru. Těšit se můžou i na překvapení večera, které je již tradiční zvyklostí u plesových vystoupení Cantare. Lístky jsou k dostání v předprodeji na infocentru za 120 korun.

Osobnosti Slavičínska přejí městu do nového roku
Zdena Odehnalová, bývalá ředitelka DDM
Co popřát Slavičanům
do nového roku? Obligátně – zdraví. Bez toho je
jakékoliv úsilí omezeno či
znemožněno.
Štěstí – to je ale široký pojem, protože každý
z nás jej může vidět v něčem jiném, v jiné hodnotě. Mír ve světě – ať svět, jeho světadíly, země,
města, obce – řídí skutečně ti, kteří to „opravdu
myslí dobře“, nemají na mysli jako prioritu osobní zájem a výhody. A těm přeji, ať se jim daří. Skutečně dobrý, čistý úmysl, to je jeden ze základních předpokladů.

Graﬁka: František Slovák
MUDr. Petr Zemčík,
praktický lékař
a zastupitel
Vážení
spoluobčané, dovolte, abych Vám
do nastávajícího nového
roku popřál pevné zdraví,
hodně štěstí, radost přátel a lásku svých blízkých.

Jarmila Gottfriedová, ředitelka MŠ Malé Pole
Všem nám, občanům
naše města, přeji po celý
nový rok spoustu pěkných zážitků, dobrých
zpráv a krásných okamžiků. Ať má každý vedle sebe někoho, kdo ho
má rád, ať každý může
ve zdraví dělat to, co mu
přináší radost. Prostě ať nás novým rokem provází optimismus a dobrá nálada a ať se všichni potkáváme s usměvavou tváří. Každý máme svou
vlastní cestu, po které kráčíme. Tak ať je ta cesta co nejrovnější.

Karel Petráš, salesián a kněz ve výslužbě
Všem přeji především
Boží požehnání, aby si
nenechali umenšit víru,
naději a lásku. Nejdůležitější je pevná, živá víra
v Boha a neustálá snaha
o její udržení a prohloubení. V neposlední řadě
Vám všem přeji, aby Vám
fungovala rodina a abyste vy rodiče vychovávali
své děti ve víře v Boha.
Petra Bublanová,
policistka
Jeden rok je období,
které dokážeme udržet
ve vzpomínkách. Kalendářem vymezený čas naplněný životními událostmi – radostmi i starostmi, které se nám s koncem roku vybavují a my vzpomínáme. Přeji nám
všem, ať v novém roce naplno prožíváme každou radost, upřímně hledáme odpovědi na otázky; při obtížích nacházíme způsob a cestu vedoucí k cíli; nevzdáváme se pro své pohodlí odpovědnosti, která nám byla svěřena a ať s láskou
myslíme na naše blízké i vzdálené a tak trochu
i sami na sebe. A až datum v kalendáři opět ukáže 31. prosince, ať znova vzpomínáme a hodnotíme a máme ve tváři úsměv.

Nová cyklostezka,
y
, oprava
p
ppoliklinikyy nebo 40. výročí
ý
založení
slavičínské ZUŠ. Letos se rozhodně máme na co těšit
Na přípravu projektů město vyhradilo čtyřnásobně vyšší částku než v minulosti. Chce být úspěšnější v žádostech o dotace. Letos půjdou peníze například na opravu lávek nebo střechy polikliniky.
Přestože nové vedení od začátku svého nástupu upozorňuje, že letošek nebude příliš plný
investic, jakmile se poskládá vše dohromady
na papír, seznam utěšeně narůstá. Musíme však
upozornit, že v době přípravy tohoto článku (polovina prosince) neproběhlo zastupitelstvo, které
investiční záměry rady ﬁnálně posvětí. Dá se ale
předpokládat, že se tak stalo a ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou záměry schválené.
Centrum města se dočká v případě zisku dotace dalších parkovacích míst, a to v ulici navazující na náměstí Mezi Šenky. Nové parkoviště, které tam vzniklo koncem loňského roku, bylo první etapou úprav tohoto prostoru. Při ní vzniklo
sedmnáct nových míst. „Jednosměrka se dočká
komplexní rekonstrukce po celé své délce v podstatě od pizzerie až po křižovatku pod Horním náměstím,“ informoval vedoucí investičního odboru Ladislav Janáček. Přibudou tam podélná parkovací místa a také nový chodník.
Také budova nedaleké polikliniky se dočká
stavebních úprav. V létě tam zvlášť v horních patrech trpí jak lékaři, tak pacienti velkým horkem.
„Je proto třeba vyřešit přehřívání pláště budovy,“
upřesnil starosta Tomáš Chmela. Na poliklinice
se tedy bude zateplovat plochá střecha, což doplní i výměna střechy na vedlejší budově měst-
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ské nemocnice. „Očekávám, že peníze zbudou
i na vylepšení čekáren na poliklinice, aby se tam
lidem příjemněji čekalo,“ podotkl starosta.
V minulém zpravodaji už jste se dozvěděli o chystané stavbě cyklostezky mezi Hrádkem
a Šanovem. V první polovině roku zpracujeme
projekt a podáme žádost o dotaci. Další městské části však stranou nezůstanou. Do Nevšové potečou peníze na 3. etapu revitalizace středu
obce. Okolí Divnic také doplní nová výsadba zeleně a dokončí se oprava lávky u SOŠ.
Co se týče lávek, ty si vyžádají komplexnější
přístup v celém Slavičíně. „Provedli jsme revizi všech mostů ve městě a zjistili jsme, že řada
z nich je v havarijním stavu,“ nastínil starosta
Chmela. Opravy se tedy dočká lávka v parku, lávka pro pěší na Luhačovské a v Divnicích u SOŠ.
Projekční přípravu zahájí město i v případě mostu v Nevšové.
Přívětivěji začne působit také Dům dětí a mládeže. Rekonstrukce se dočkají venkovní prostory
nebo úklidová místnost, opraví se také zdivo v tělocvičně. „Je to už nutnost, odpadávají tam kusy
omítky,“ řekla při jednání se starostou ředitelka
DDM Ivana Fojtíková.
Slavičínské školy také hodlají vylepšovat svá
zázemí. Základní škola Vlára se dočká druhého

konvektomatu, se kterým mají kuchařky i strávníci dobré zkušenosti. Také gymnázium bude investovat, a to hlavně do vybavení SOŠ v Divnicích. Kromě nové CNC frézky za více než dva miliony korun a nových podlah v budově divnické
školy se tam studenti dočkají nového hřiště.
„Plánujeme stavbu uvnitř areálu, nyní je zpracována studie, která odhaduje celkové náklady
výstavby na 2,5 milionu korun,“ informoval zpravodaj ředitel školy Josef Maryáš. Antukový plácek vedle školy není jejím majetkem, proto spíš
hyzdí okolí školy. Jakmile vedení školy objeví
vhodnou dotační výzvu, podá projekt do operačního programu EU.
Aby bylo město do budoucna připraveno lépe
na dotační výzvy, razantně se zvýšila částka vyhrazená na projektovou přípravu. „Od této chvíle
je na projekty připravena čtyřikrát vyšší částka,
než tomu bylo doposud,“ podotkla místostarostka Monika Hubíková.
Město, to však nejsou jen stavební investice.
Město dělá městem i kultura a Slavičané mají
bohatě na výběr. Kromě obvyklých a oblíbených
akcí jako Parkpárty nebo Rozsvícení vánočního
stromu se nově uskuteční například Slavičínské
slavnosti, které chtějí posilovat hrdost Slavičanů
na své město. „Chceme otevřít úřad lidem, ať se
podívají, jak pracujeme, a vše dále doplníme kulturním programem,“ popsal svůj nápad starosta Chmela.

Pokud málo chodíte do slavičínského muzea,
možná Vás tam letos přiláká chystaná Muzejní
noc. „To je celorepubliková akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny déle
než obvykle a vstupné do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma,“ vysvětlila vedoucí infocentra Marie Studeníková. Město si tak slibuje

zvýšení zájmu o muzeum, které má rozhodně návštěvníkům
co nabídnout.
Pro
Slavičínský
zpravodaj odtajnili první hudební jméno také
pořadatelé Dětského
dnu a koncertu. „Přijede skupina Mirai,“ informoval Marcel „Majoš“ Zvonek s tím, že
nově akce nabídne
dvě pódia (stage), aby
se předešlo prodlevě
při zvučení.
Na druhé Unart stage zahraje písničkář
Pokáč. O dalších muzikantech se zatím stále jedná, ve hře jsou ale jména jako Marta Jandová,
Michal Hrůza nebo IMT Smile. Při Dětském dnu
se uskuteční i gastrofestival.
Akce se opět bude konat v parku, tak jako
loni. „Z parku jsme nadšení. Nabízí mnohem větší možnosti a vzhledem ke kvalitě a množství in-

terpretů čekáme větší návštěvu,“ doplnila pořadatelka Šárka Valčíková.
Podzim v kultuře vylepší ještě oslava 40. výročí založení Základní umělecké školy Slavičín. ZUŠ
dostane k tomuto jubileu i novou fasádu a program výročního galakoncertu se ještě ladí. „Koncepci programu budeme dávat dohromady až
ve druhém pololetí, ale už teď vím, že pozveme
bývalé žáky i učitele,“ prozradila ředitelka ZUŠ
Jana Jakúbková.
Momentálně však začíná plesová sezona, tak
si ji všichni ve zdraví užijme!

Svoz tříděného odpadu
v 1. pololetí 2019
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 15. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4.,
21. 5., 18. 6.
 papír (modré pytle) 7. 1., 13. 2., 13. 3.,
10. 4., 6. 5., 5. 6.
Upozorňujeme, že úhradu za svoz odpadu je
nutné zaplatit do 28. 2. 2019.

Rada se zabývala obsazením komisí a nenavýší ceny za svoz odpadu
Rada města Slavičína je sedmičlenný orgán
vedení města. Má přesně vymezené pravomoci
a řídí město v období mezi zastupitelstvy. Nově
bychom rádi vrátili na stránky Slavičínského
zpravodaje informace o tématech, které městská rada projednávala v daném období.
Od počátku listopadu do počátku prosince
se uskutečnily celkem tři zasedání slavičínské
městské rady. Rada například určila, že v roce
2019 se nenavýší ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro občany. Zvýšení cen naopak pocítí inzerenti ve Slavičínském zpravodaji. Jelikož poslední úprava cen proběhla již
před více než osmi lety, radní rozhodli o navýšení ceny inzerce na úroveň obvyklou u jiných
obdobných městských periodik. Zároveň se
radní shodli na potřebě více koncentrovat rubriku „Vzpomínáme“ na významná výročí úmrtí
našich blízkých (první, páté a další výročí vždy
po pěti letech).
Pravomocí rady města je také zřizovat své poradní orgány – komise. V listopadu tak byla jmenována komise sportovní a kulturní, přičemž
radní respektovali při výběru předsedů těchto
komisí doporučení členů z řad občanů Slavičína. Nově jmenovanou komisí rady je i redakční
rada Slavičínského zpravodaje, do jejíhož čela
byla určena ostřílená novinářka Iva Šimoníková.
Z další agendy je potřeba zmínit nejrůznější rozpočtová opatření, která reagují například
na přijaté dotace nebo běžící realizaci investičních akcí. Rada města rovněž v listopadu schválila dodatek smlouvy se Službami města Slavičín, který reaguje na růst mezd a cen pohonných hmot.
Do kompetencí městské rady patří i oblast
pronájmů bytových a nebytových prostor v majetku města. V měsíci listopadu byly vyhlášeny
záměry zejména na pronájmy prostor v objektu Podnikatelského centra vedle polikliniky, kde
končily stávající smlouvy.
Řada projednávaných bodů je radou schva-

lována pouze s doporučením městskému zastupitelstvu. To proběhne až po uzávěrce tohoto čísla. Jedná se zejména o nejrůznější žádosti o odkup městských pozemků, rozpočet města

na rok 2019, programové dotace města a mnohé další, o kterých budeme informovat opět
v příštím čísle našeho zpravodaje.
Tomáš Chmela, starosta

Zpravodaj chce přehledněji informovat
lém čísle Valašskoklobouckého zpravodaje byly
Jistě jste si všimli, že v ruce držíte jiný zpravzpomínky na zemřelé dvě, ve Slavičínském zpravodaj, než na jaký jste byli zvyklí. Změnila se revodaji jich bylo pětadvacet.
dakční rada, která nově chce vytvořit kvalitní
Také přestáváme uvádět tituly před jménem
a čtivý radniční tisk, který bude plný vlastních auve článcích. To je
torských materiv souladu s nejmoálů. Proto už pod
dernějšími trendy
články neuvádía zlepšuje to plyme podpis, jsou
Komerční plošná inzerce
nulost textu. Podtotiž dílem celé
celá strana A4 – 5 000 korun
pisy pod články
redakce.
půlstrana – 3 000 korun
však s tituly být
O Vaše příčtvrtstrana – 1 500 korun
mohou,
pokud
spěvky však i naosmina – 800 korun
na tom bude přidále stojíme! Jen
Přesné rozměry a požadavky na podklady k inzerci jsou
spěvatel trvat.
s nimi možná nak dispozici v městském infocentru a na stránkách města
Nově se také seložíme trochu jitkáte s větším ponak, než jak jste
Občanská inzerce
čtem rozhovorů,
bývali
zvyklí.
vzpomínka na zesnulé (1 foto) – 300 korun
které jsou čtivější
Všechny články
vzpomínka na zesnulé (2 fota) – 400 korun
a akčnější. Pokuteď před publikasíme se Vám také
cí projdou editací
pravidelně přinášet historický seriál o budovách
ze stylistického a rozsahového hlediska – výsledze Slavičína a jejich současných podobách. Věný text Vám však kvůli možnému zkreslení ještě
řím, že naši snahu oceníte.
dáme ke konečnému odsouhlasení.
Iva Šimoníková
Zpravodaj bude mít nově přehlednější dělení
stran a rubrik, abyste svá oblíbená témata vždy
Město Slavičín počátnašli na stejné straně. Větší důra
z budeme
kem prosince začalo oﬁklást na fotky a na přinášení aktuálního inforciálně používat faceboomačního servisu, abyste měli hned přehled, jaké
kovou stránku Město Slaakce se ve městě daný měsíc konají.
vičín. Najdete tam akZ prostorového hlediska jsme nuceni zpřístuální informace o pronit podmínky pro přijímání vzpomínek na zebíhajících jednáních, dopravních uzavírmřelé. Odteď budeme zveřejňovat jen vzpomínkách či zajímavých akcích. Pokud však
ky na osoby při 1. 5. či 10. výročí jejich narození
Facebook nepoužíváte, nebojte se, že Vám něco
a úmrtí. Další kulatá a půlkulatá výročí jsou sauteče! Vše důležité se dozvíte zde ve zpravodaji.
mozřejmostí. Jen pro srovnání, například v minu-

Nový ceník inzerce ve zpravodaji
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Výběrové řízení
na pronájem bytů
 Město Slavičín nabízí do pronájmu bezbariérový byt 1 + 0 č. 11 v I. nadzemním podlaží
domu čp. 836, na ulici Středová, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z jednoho pokoje, předsíně,
koupelny s WC, sklepní kóje a lodžie
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a lodžie je 47,96 m2
 výše měsíčního nájemného činí 1 458 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. července každého
roku maximálně o 20 % ročně a míru inﬂace
stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojené s bydlením (topení, voda, odpad)
 Město Slavičín nabízí do pronájmu
byt 2 + 1 č. 6 v II. nadzemním podlaží domu
čp. 564, na ulici Školní, v katastrálním území
Slavičín
 byt sestává ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepních prostor
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepů je 71,65 m2
 výše měsíčního nájemného činí 3 545 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého roku
maximálně o 5 % ročně a míru inﬂace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojené s bydlením (topení, voda, odpad)
Podrobnější informace týkající se doby uzavření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední desce města
Slavičín nebo webových stránkách města Slavičín a společnosti BTH Slavičín – www.bthslavicin.cz
Písemné
žádosti
budou
přijímány
do 15. ledna 2019 osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín

Volné pracovní místo
 Město Slavičín hledá vhodného kandidáta
na pozici správce kulturního domu Sokolovna
a údržbář s možností užívání služebního bytu.
Požadavky:
 časová ﬂexibilita (pomoc při zajišťování
akcí v kulturním domě)
 technické zaměření – provádění drobných
oprav, asistence profesionálním řemeslníkům
při větších opravách
 manuální zručnost
 způsobilost k elektrikářským pracím (vyhláška č. 50/1978 Sb.)
 řidičské oprávnění skupiny B
 organizační schopnosti, komunikativnost,
samostatnost
 fyzické a zdravotní předpoklady
 bydliště ve Slavičíně výhodou
Zájemce o tuto pozici nesmí mít dluhy vůči
státu, obcím a jiným subjektům.
V případě zájmu zašlete svůj životopis
na kultura1@mesto-slavicin.cz nebo jej dodejte osobně paní Bc. Marii Studeníkové – Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží
849, 763 21 Slavičín.
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Střed Nevšové se mění k lepšímu,
opravený je kostel i moštárna

Za poslední léta se Nevšová proměnila k lepšímu – a ti, kteří ji navštívili po delší době, mi dávají za pravdu. Podařilo se realizovat jak plánované záměry, tak i některé další investiční práce a opravy. Investiční akce v místní části byly ﬁnancovány z rozpočtu města a z dotačních zdrojů, které se městu, ale i např. TJ Sokol či hasičům podařilo získat. S částí přerozdělených prostředků města mohl hospodařit osadní výbor dle
svého uvážení. Nejnákladnější investicí v posledních letech bylo vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. To přispělo ke zlepšení stavu a čistoty místního potoka, jehož koryto prošlo
úpravami.
V majetku obce je i několik budov, které
po mnoha letech užívání bez větších zásahů potřebovaly nutně opravit. Kulturní dům i mateřská
školka získaly zateplení, byla provedena výměna oken a nová fasáda, oprava interiérů, kuchyně a sociálního zařízení. U mateřské školy byla
vybudována nová zahrada s množstvím herních
prvků. Dům spolků (Moštárna) byl již neobyvatelný. Nyní po důkladné rekonstrukci slouží především Klubu seniorů a dalším spolkům, které se
zde schází, ale i jednotlivým občanům. Mohou
zde uspořádat malé oslavy, využít vybavené prostory k zabíjačce, moštovat či uvařit povidla. Nevšovský kostel dostal po 60 letech novou střechu, byla zajištěna statika, neboť se na zdech začaly objevovat praskliny. Také byla natřena fasáda, vyměněno původní poničené oplocení a došlo k rekonstrukci celého schodiště a zábradlí.
Oprav se dočkalo i hřiště, šatny, bylo vybudováno cvičné hřiště a zázemí pro hasiče. Vznikl tak
sportovní areál využívaný jednak fotbalisty, jednak pro hasičské soutěže. Došlo i k úspěšnému dokončení komplexních pozemkových úprav,
bylo tak vydáno Rozhodnutí o schválení návrhu

pozemkových úprav a později nabylo právní moci
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k. ú. Nevšová. V katastru nemovitostí
byla tímto změněna mapa obce, která je již celá
v digitální podobě.
Velkou investicí, která ještě bude pokračovat, je revitalizace středu obce – byla vybudována nová zídka potoka s novým zábradlím, chodníkem a moderním veřejným osvětlením. Vznikla moderní autobusová zastávka, která s protilehlým restaurovaným pomníkem a nově upraveným okolím tvoří důstojný střed obce.
Další realizované investiční akce: výstavba nového chodníku od začátku obce, vybudování nového oplocení u Domu s chráněnými byty, restaurování pískovcových křížů a vznik nových Božích muk u cyklostezky směrem ke Slavičínu, odstranění některých, již nepotřebných telefonních
sloupů, nefunkčního rozhlasového vedení a amplionů, vybudování zpevněné plochy pro kontejnery za obchodem a mnohé další.
Všem členům osadních výborů ze dvou předcházejících volebních období bych chtěla poděkovat za spolupráci, za mnoho hodin z jejich volného času, které nezištně věnovali na zkrášlení
Nevšové a zlepšení kulturního a společenského
života v obci. Nově zvolenému osadnímu výboru
přeji úspěšnou práci pro spoluobčany, hodně elánu a trpělivosti. Věřím, že společně budou pokračovat v započaté práci a ve zvelebování místní
části. Za spolupráci a vstřícný přístup musím poděkovat také městu Slavičín, které nám bylo nápomocno jak ﬁnančně, tak i organizačně, technicky a personálně.
Dovolte mi na závěr vám všem popřát do roku
2019 všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
Mgr. Naděžda Zemánková

Dům dětí a mládeže
Děti ze zájmových kroužků Aerobik a Veselé pískání vystoupily 30. listopadu u příležitosti
Rozsvícení vánočního stromu na Horním náměstí
ve Slavičíně a Eliška Fojtíková s Domčou Štefaníkovou krátký program doplnily přečtením vánočních pranostik. Dětem i děvčatům moc děkujeme za hezká vystoupení a prezentaci Domu dětí.
V tentýž den se DDM zúčastnil se svými výrobky Happeningu šikovných rukou na Orlovně, kde
prodejem výrobků prezentoval svou činnost a co
je důležitější, spoustu lidí potěšil. Dětem, které
měly největší podíl na výrobcích, koupíme za vydělané peníze něco dobrého.
V závěru roku proběhly dvě akce pro rodiče
a děti, a to Závodí celá rodina a Baví se celá rodina. První z nich se uskutečnila ve sportovní hale
a kuželně. Rodiče s dětmi tvořili soutěžní dvojici a s chutí absolvovali sedm připravených disciplín v hale i kuželně. Sobotní dopoledne jsme
si jaksepatří užili a všechny děti byly po zásluze
odměněny. Pro děti byl připraven i skákací hrad,
na kterém si v mezičase zaskákaly. Tímto bych
chtěla moc poděkovat řediteli TVD Rokytnice,
a. s., panu Ing. Durďákovi, který Domu dětí věnoval peněžní dar a my jsme za něj mohli koupit

pro děti nafukovací hrad. Druhá akce pro rodiče
a děti s názvem Baví se celá rodina se uskutečnila 14. prosince. Měla jako obvykle úspěch a co je
hlavní, už voněla Vánocemi, vánočním punčem
a cukrovím. Dětem pod rukama vznikaly krásné
vánoční dekorace a přáníčka pro radost.
V listopadu a prosinci se v domečku v dopoledních hodinách konaly výukové programy s keramickou dílničkou. Děti z MŠ ze Slavičína si vyrobily hezké dárečky pro rodiče. Před Vánocemi se
v DDM opět uskutečnil přebor škol v šachu a vánoční šachový turnaj pro děti a dospělé.

Rodinné a mateřské centrum
Neposedí celá rodina
Projekt Neposedí celá rodina byl pro rok 2018 ﬁnančně
podpořen z dotačního projektu Rodina. Projekt byl zaměřen
na podporu poskytování služeb
majících preventivní a podpůrný charakter.
Jednalo o nabídku zejména tréninkových
a vzdělávacích aktivit vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí, nabídku základního individuálního, odborného a zprostředkovaného odborného poradenství cíleného na komplexní pomoc rodinám, nabídku komunitních aktivit cílených na posilování rodinných vztahů a nabídku
osvětových aktivit zaměřených na prevenci problémů moderní doby.
Aktivity projektu: Přednášky, besedy, kurzy
Jednalo se o předporodní kurzy, péče o novorozence, kojence, kojenecké masáže, laktační
a těhotenské, psychologické poradenství, v oblasti rodiny a dětí, sociální problematika, logopedické a se zdravotnickou tematikou – o první pomoci a nemocech dětí.

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, rodiče na MD či RD, těhotné ženy s partnery, rodiny se speciﬁckými potřebami, jako jsou např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny
s vyšším počtem dětí (tři a více), neúplné rodiny,
pěstouni a ostatní rodinní příslušníci.
Poděkování
Od 17. září, kdy se slavnostně otevřelo v nových prostorách opět Rodinné a mateřské centrum Slavičín, uplynul již nějaký čas. Podařilo se
nám uskutečnit každodenní pravidelný program
pro rodiče s dětmi, třikrát se konalo víkendové
tvoření a ples princů a princezen, odpoledne pro
děti s pejsky, několik besed pro rodiče, kurzy první pomoci, kurzy baby masáží. Dále nabízíme laktační a těhotenské poradenství, odpolední kroužky pro děti a pravidelnou canisterapii pro děti.
Tento prostor by se nám ale nepodařilo vybavit
bez našich sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Budeme rádi za případnou ﬁnanční, či materiální podporu na naše aktivity i v roce 2019.
Jsou to: Lagris, Prabos, Agrol, TVD, barvy laky

Spolek Zvonek – poděkování
V letošním roce se nám s podporou města Slavičín a dalších sponzorů podařilo realizovat mnoho dobrého.

dobře je zabavit a vychovat z nich vnímavé diváky.
Pohádky končí vždy dobře, a proto všichni odchází
z divadla povzneseni a spokojeni.

Divadlo nejen pro děti – pořádáme již pátou
sezónu. V letošním roce se uskutečnilo sedm divadelních představení, na kterých se dobře bavily jak děti, tak jejich rodiče či prarodiče. Je skvělé sledovat, že se malí diváci naučili ukázkovému
chování v divadle. I ti nejmenší vydrží hodinu sedět, sledovat dění na pódiu a třeba se i aktivně
zapojit do představení. Přesně to je cílem našeho
snažení. Dostat děti alespoň na chvíli od počítačů,

Tenis pro děti – v letošním roce se díky podpoře
města podařilo rozjet tenisový kroužek. Od května
se 23 dětí pod vedením profesionálního trenéra
učí hrát tenis. Vzhledem k úspěchu tohoto projektu, budeme usilovat o jeho pokračování a případné navýšení počtu dětí.
Dětský den a koncert – Jedenáctý ročník této
tradiční akce přinesl mnoho nového. Novinkou

A co nabídneme dětem hned zkraje nového
roku?
Již nyní připravujeme pro děti program na pololetní prázdniny 1. února 2019 a příměstský tábor na celý týden jarních prázdnin, tvořivé dílničky a výukové programy pro mateřské školy.
A klientům DDM a veřejnosti přejeme bezpečné, láskyplné rodinné zázemí, domovy, do nichž
se rádi vracejí, každému štěstí podle toho, kde
ho potřebuje, a co je nejdůležitější, zdraví, které
je u nás na prvním místě.
Pracovnice DDM Slavičín
Omal, AG Staving, Enbi, s. r. o., lékárna Dahlia,
Mavez, NTS Prometal, Proﬁpaper, Pekárna Ora,
Medovník Melado, Top Drogerie, Elektro Pastorčák, Outdoor-a-sport a Pivovar Hrádek.
Děkujeme také městu Slavičín a nadaci Synot za ﬁnanční podporu při Programech pro rodiny s dětmi, jednorázových víkendových akcích,
které jsme pro rodiče s dětmi připravili a canisterapii pro děti, která probíhá pravidelně v našem
centru.
Mgr. Simona Goňová, předseda spolku

bylo hlavně stěhování celého dění do Zámeckého
parku. To nám otevřelo nové možnosti a dá se říci,
že přesunutí do parku je pozitivním impulsem, který jsme potřebovali pro další růst akce. Již od léta
pracujeme na dalším ročníku, budeme se snažit
vyvarovat chyb z posledního dětského dne a posunout celou akci opět trochu dál.
Nic z toho co děláme, by
se nepodařilo bez podpory dobrovolníků, sponzorů a města Slavičín. Všem
tímto velmi děkujeme.
Majoš, Šárka
a mnoho dalších
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Závěrečná lekce slavnostně ukončila taneční kurz
Ve čtvrtek 6. prosince bylo v sále Sokolovny velmi rušno. Probíhala zde totiž Závěrečná
tanečního kurzu žáků 9. ročníku. Tentokrát už
po devatenácté! Děvčata v nádherných šatech
a kluci v elegantních oblecích předvedli rodičům
11 tanců, které se naučili pod vedením manželů Novotných během pouhých deseti lekcí. Nezů-

stalo však jen u předvádění tanců. V průběhu večera si žáci zatančili také se svými rodiči, prarodiči či kamarády a zúčastnili se taneční soutěže, v níž pět nejlepších párů získalo krásné ceny.
Navíc byl oceněn i nejsympatičtější pár, který vybrali diváci v sále. Každopádně všech 17 tanečních párů tančilo naprosto výtečně a „svůj“ večer

si náramně užilo. A výborně se samozřejmě bavili i přítomní hosté, což ještě podpořilo pohodovou
a příjemnou atmosféru celého večera. Příští rok
nás čeká jubilejní 20. ročník a už nyní se těšíme.
Velké poděkování patří manželům Novotným, organizátorům programu, a městu Slavičín
za podporu této akce. Mgr. Jarmila Maňasová

Buďte s námi po škole
Po škole není rád asi žádný žák školou povinný, ale školní projekt „Buďte s námi po škole“ už
několik let připravuje příjemně strávené odpoledne pro žáky pátých tříd, a zejména pro jejich rodiče či prarodiče. Letos navíc se zpříjemnit tento program snažili nejen učitelé, ale i šikovní žáci
z vyšších ročníků.
Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů o tuto
akci, v některých případech přišly celé rodiny, ba
dokonce i babičky. Společně tak všichni pomyslně cestovali světem po stopách
Rally Dakar, anglicky si simulovali nejrůznější komunikační situace a na poli chemicko-badatelského kroužku si tak trochu zakouzlili. Myslíme si, že si někteří rodiče
a prarodiče zavzpomínali na svá
vlastní školní léta a zcela určitě měli radost
za svých páťáků. Ti se s radostí do programu zapojovali, ukazovali svým blízkým, co už všechno zvládnou, a samozřejmě byli inspirováni svými staršími spolužáky, co zajímavého je následující léta ve škole čeká. Tak se snad budou těšit.
Všem rodičům děkujeme za zájem a věříme, že
strávili příjemné odpoledne.
tř. učitelky 5. ročníku

ho drobným balíčkem a navíc odměnil nejlepší
sběrače papíru a kaštanů. Na zábavných čertovinách s mikuláškou nadílkou prožily všechny děti
příjemné dopoledne.
Tato akce byla ﬁnančně podpořena městem
Slavičín.
Mgr. Marcela Šmotková

starších žáků se stal Miloslav Klimeš z Bojkovic,
který překonal laťku ve výšce 176 cm. Chci poděkovat všem žákům za vzornou reprezentaci školy.
Tato akce byla ﬁnančně podpořena městem
Slavičín.
Ing. David Ptáček

Čertoviny
Pro všechny děti je pátý prosinec ve znamení Mikuláše a jeho družiny. Proto se právě v tento den slavičínská Sokolovna proměnila v „peklo“ a děti 1. – 4. tříd v malé čerty a čertice. Pozvání přijali i naši kamarádi z Dětského domova
ve Smolině a zapojili se do čertovského reje. A že
se řádilo! Naši prvňáčci nás přivítali tancem a potom se již naplno soutěžilo, hrály se hry a tancovalo se. Tolik očekávaného Mikuláše s jeho družinou přivítaly svým vystoupením roztleskávačky
a pak se nadělovalo. Mikuláš obdaroval každé-

6

Mikulášská laťka 2018
V úterý 4. prosince si ve sportovní hale ve Slavičíně změřilo síly ve skoku vysokém 80 atletů ze
ZŠ Bojkovice, ZŠ Valašské Klobouky,
GJP Slavičín a domácí účastníci a pořadatelé ze ZŠ Slavičín-Vlára.
Závody odstartovala děvčata
6. – 7. ročníku. Nejlépe si z naší školy vedla Adéla Vrbová z 6.A, která obsadila krásné 4. místo z 20 závodnic.
U chlapců jsme dokonce dosáhli na medailovou
pozici. Výborným výkonem se prezentoval Petr
Lukáš ze 7.B, který v silné konkurenci 28 závodníků obsadil 3. místo. Ve starší kategorii dívek
se dobře uvedla Zuzana Horalíková z 8.B, které
těsně unikl stupínek vítězů. Absolutním vítězem

Společné učení je velká zábava
V měsíci listopadu začal náš projekt „SPOLU“.
Adventní čas jsme využili k setkání s našimi novými kamarády z Denního centra Maják. Navštívili nás při výuce na celé tři hodiny. My, prvňáci, jsme se právě učili písmeno T, a tak jsme se
všichni proměnili v trpaslíky. Každý z nás se představil, abychom se lépe poznali. Dopoledne bylo
plné počítání, skládání kartiček, pracovních listů, zpěvu, rytmických cvičení a hry na zajímavé
doprovodné nástroje. Samozřejmě jsme nezapomněli na tanec. Noví kamarádi si měli možnost
vyzkoušet naši interaktivní tabuli. Na konci jsme
si popřáli pěkný zbytek dne a kluci z Majáku přijali naše pozvání na „Čertoviny“ v Sokolovně. Už
teď se těšíme na další setkání, tentokrát na Majáku, ale o tom třeba zase příště.
Mgr. Šárka Končická

Přípravné kurzy k příjímacímu
řízení zdarma pro maturitní obory
 Čtyřleté obory: Nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. Uchazeč z 9. třídy se do 18. ledna e-mailem přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz a uvede telefonní kontakt. První setkání proběhne v budově gymnázia
23. ledna ve 14.40 hodin.
 Osmiletý obor: Nabízíme zdarma kurzy z matematiky a jazyka českého. Uchazeč z 5. třídy se do 15. února e-mailem přihlásí na adresu: gyslav@gjpslavicin.cz a uvede telefonní kontakt. První setkání proběhne v budově gymnázia
20. února ve 14.40 hodin.

Návštěva ředitele rakouské střední školy

Zahraniční stáže
 Stáž v Belgii

Říká se, že cestování je nejlepší vzdělání. Tuto
větu mohou potvrdit studentky oktávy Michaela
Machů, Eliška Miškaříková a Natálie Caletková,
které ve dnech 1. až 5. prosince 2018 absolvovaly poznávací stáž v Belgii. Díky druhému místu v celorepublikové soutěži se mohly za vydařené zpracování časopisu na téma Jak se vyznat
ve spotřebitelských právech - 10 nejlepších rad,
které si s sebou vzít do telekomunikační džungle
podívat do evropských institucí, hovořit s českou
europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou a být
přítomny na jednáních přímo v místech, kde se
spolurozhoduje o právních předpisech Evropské
unie.
 V rámci projektu přeshraniční spolupráce
s SOŠ Dubnica nad Váhom se 10 učitelů a třída
IT 4 zúčastnili týdenního pobytu v německých ﬁrmách, a to ve dnech 19. – 23. listopadu.
 Pobyt pěti žáků z třídy MS-2 na SOŠ Dubnica
nad Váhom s pedagogický dozorem Davidem Fojtíkem se uskutečnil od 3. do 7. prosince. Studenti
pracovali s partnery v oboru mechatronik.
 90 studentů absolvovalo 7. prosince výjezd
do předvánoční Vídně.
 Třída G2 byla na dvoudenním pobytu v Budapešti.
 Týdenní stáž v Turecku absolvovali dvě studentky oktávy v rámci programu Erasmus plus.
Soutěže
 Gratulujeme týmu dívek, které vybojovaly na

krajském kole 3. místo ve volejbale.
 Do krajského Finále kvízu PLUS postoupili

a budou soupeřit o prvenství a následný postup
do národního kola Marie Kuželová, Lukáš Ondra,
Martin Machala a Dominik Heinz.
 5. listopadu se uskutečnil 13. ročník tradičního mezinárodního turnaje ve ﬂorbale. Vítězem se
stalo Gymnázium Dubnica nad Váhom.

Ředitel rakouské odborné střední školy
Wolfsburg navštívil na konci listopadu slavičínské gymnázium. Obě školy totiž budou spolupracovat na projektu Erasmus v mobilitách studen-

tů. Gymnázium a SOŠ tak pokračuje v navazování zahraniční spolupráce. V minulosti škola spolupracovala s Německem, Itálií, Francií, Anglií
nebo Slovenskem.

Maturitní obory na SOŠ pro příští rok
techniky, získávají absolventi základy výpočetní
Informační technologie – správa počítačových
techniky, elektroniky, automatizace, robotizace,
systémů
strojního obrábění kovů a pracují s automatizačStudenti se naučí navrhovat a sestavovat poní technikou. Zvládnou také základní práce v občítače a udržovat je v provozu. Také budou vybílasti elektroniky.
rat, instalovat, konﬁgurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data
Podnikání – nástavbové maturitní studium pro
před jejich zneužitím a chránit je před zničením,
vyučené absolventy
podporovat uživatele při práci s výpočetní techniPodnikání je studijní obor ve formě dvoulekou, navrhovat, sestavovat a konﬁgurovat počítatého denního nebo tříletého dálkového studia.
čové sítě a administrovat je, spravovat databáze,
Vzdělávání navazuje na tříleté učební obory růzvytvářet počítačové programy a webové stránky.
ného zaměření, např. automechanik, instalatér,
Absolventi se uplatní jako technici prostředků výelektrikář, obráběč kovů, kuchař-číšník, kadeřpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory,
ník-kadeřnice, kosprogramátoři, správmetička apod. V náci aplikací, správAbsolventi pátých a devátých tříd, pozor!
stavbovém studiu se
ci operačních systéDen otevřených dveří se na Gymnáziu Jana Pivečky
už nevzdělávají ve
mů, správci počítaa SOŠ uskuteční 13. února od 8 do 17 hodin.
své profesi. Studenčových sítí, obchodOtevřeny jsou obě školy, jste srdečně zváni.
ti se učí předmětům
níci s prostředky inekonomického a právního zaměření, informačformačních technologií aj. Mohou pak dále poní technologie, elektronické komunikaci apod.
kračovat ve studiu na vysokých školách (obory
V hlavním vyučovaném předmětu, ekonomice,
informatiky a výpočetní techniky, elektrotechnicse navazuje na základní teoretické poznatky získé i ekonomické obory).
kané během studia v učebním oboru. Část výuky je rovněž věnována zvládnutí tzv. daňové eviMechatronik – mechanik seřizovač
dence. Denní studium je propojeno i s praxí. PraJedná se o čtyřletý studijní obor zakončexi v délce 14 dnů absolvují žáci 1. ročníku ve ﬁrný maturitou. Kromě obrábění (soustružení, frémách a institucích dle vlastního výběru.
zování na CNC), používání a programování CNC

Nabídka zaměstnání
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín přijme učitele (mistra) odborného výcviku pro učební obor elektrikář. Lze i na částečný úvazek. Místo výkonu práce na SOŠ popřípadě při práci ve ﬁrmách. Bližší informace podá vedení školy na tel.:
604 453 954, e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz.
Pronájem tělocvičny SOŠ
V areálu SOŠ nabízí škola pronájem tělocvičny pro sportovní kluby i veřejnost. Moderně vybavená a zrekonstruované zázemí. Informace
o podmínkách podá Ing. Michal Horalík na tel.:
603 148 250.
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VZPOMÍNÁME

Čas plyne, přesto zůstáváš v našich
srdcích. Dne 13. ledna 2019 uplyne
10 let od chvíle, kdy navždy odešla paní
Bohumila POLÁŠKOVÁ
z Nevšové. S láskou a úctou stále
vzpomínají manžel Josef, dcery Naďa
a Hana s rodinami.

Dne 28. ledna 2019 uplyne
10 smutných let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Jiřina SALVETOVÁ
ze Slavičína. S láskou stále vzpomínají
děti s rodinami

Dne 19. ledna 2019 uplyne
25. smutných let od úmrtí naší
milované dcery, sestry a vnučky
Verunky KILIÁNOVÉ z Nevšové.
S láskou vzpomínají maminka,
sestry a babička.

Dne 3. ledna 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Radka ČÍŽE z Rokytnice. S láskou
vzpomíná syn Radek a rodiče.
V loňském roce 2018 uplynulo 20 let,
kdy nás opustil náš tatínek a dědeček
pan František HOLBA a 1 rok od úmrtí
maminky a babičky, paní
Jindřišky HOLBOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 12. ledna 2019 uplyne 20 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan František MATULA
ze Šanova. S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 10. ledna 2019 uplyne 10 let
od úmrtí pana Miroslava REMEŠE
z Nevšové. S láskou a úctou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 6. ledna 2019 uplyne 1 rok
od úmrtí pana Jaroslava MÜNSTERA
ze Slavičína a dne 4. dubna 2019
vzpomeneme 1. výročí úmrtí jeho syna,
pana Michala MÜNSTERA.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a maminka Marie
s dcerou Pavlínou a ostatní příbuzní.

Dne 7. ledna 2019 vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan František ČASTULA z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.

Dne 10 ledna 2019 to budou už
4 roky od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Milada LYSÁ z Petrůvky.
S láskou vzpomínají syn Jaroslav a zeť
Josef s rodinami.

Dne 27. ledna 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní
Anny PINĎÁKOVÉ z Divnic.
Věnujte tichou vzpomínku.

Dne 7. ledna 2019 uplyne 5 let
od úmrtí paní Marie SMOLKOVÉ.
S láskou a úctu vzpomínají
manžel Jaromír, syn Jaromír
s rodinou, bratr Vlastimil s rodinou
a bratr Jaroslav s rodinou.

Dne 28. ledna 2019 uplyne 30 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Václav KOVÁČ ze Slavičína. S láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Dne 27. ledna 2019 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana
Zdeňka FLOREŠE ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
synové Zdeněk, Lubomír
a Josef s rodinami.
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Dne 25. ledna 2019 uplyne
10 let od úmrtí Stanislava SMOLÍKA
z Bohuslavic. Kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, synové
a sourozenci s rodinami.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří doprovodili na poslední cestě
paní Jiřinu MĚHÝŽOVOU.
Zároveň děkujeme za projevení
soustrasti a květinové dary.

V rubrice Vzpomínáme
budeme zveřejňovat
vzpomínky na naše spoluobčany
pouze u příležitosti 1., 5., 10.
a dalších půlkulatých
a kulatých výročí.
Děkujeme za pochopení.

Společenská kronika

NAROZENÍ – LISTOPAD
Lukáš a Kristýna Jurčovi – syn Jonáš
Radek a Zdeňka Martinovských – syn Filip
Josef a Vladimíra Božíkovi – syn Jan

ÚMRTÍ
3. 11. 2018 Anna Fojtíková,
77 let, Divnice
3. 11. 2018 Vratislav Vrba,
84 let, Slavičín
9. 11. 2018 Irena Gottfriedová,
86 let, Slavičín
11. 11. 2018 Libuše Gongórová,
82 let, Hrádek
11. 11. 2018 František Zbořil,
88 let, Slavičín
18. 11. 2018 Karel Barbořík,
80 let, Slavičín
27. 11. 2018 Ludmila Kučerová,
93 let, Slavičín
29. 11. 2018 Anna Marcaníková,
80 let, Slavičín
29. 11. 2018 Marta Grebeníčková,
79 let, Slavičín

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

Oznámení
MUDr. Tereza Gottfriedová
oznamuje, že ve dnech
10. – 15. ledna 2019
neordinuje.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky je za dveřmi, koná se už 5. ledna
Téměř tři stovky dobrovolníků se i letos
na Tři krále převlečou do kostýmů a se
zapečetěnými kasičkami budou v sobotu
5. ledna obcházet domácnosti v regionu,
aby upozornili na potřebné lidi, kteří kolem nás žijí. Přípravy sbírky přibližuje ředitelka Charity Slavičín Milena Tománková.
Když zavzpomínáte na počátky Tříkrálové sbírky, s čím jste se potýkali?
Hlavně s nedostatkem vedoucích skupinek. Děti chodily rády, těch bylo dostatek. Je hezké pozorovat, že z některých
dětí se časem stali právě vedoucí skupinek. Někteří dobrovolníci se totiž zapojují
do Tříkrálové sbírky již několik let.
Nebyli lidé, u kterých jste koledovali,
na začátku nedůvěřiví?
Rozhodně ne, vždy byli velmi vstřícní.
Mohlo to být tím, že jsme na obchůzky dávali vždy koledníky, kteří odtamtud pocházejí a lidé je mohli znát. Vstřícná povaha
lidí na Valašsku je druhý důvod, proč je
tady sbírka tak dobře přijímána. Tady jsou lidé
štědří a rádi dávají. Sbírka má obecně vzrůstající trend, ještě v roce 2016 jsme vybrali míň než
půl milionu a v posledních dvou letech potom už
přes 500 tisíc.
Jak to dopadne letos?
To se vůbec neodvažuji odhadnout. Musím ale

zdůraznit, že hlavní na Tříkrálové sbírce nejsou
peníze. Ty potom jdou na dobrý účel, ale hlavní je požehnání, které nosíme do domu lidem.
Koledníky to učí, že pomáhat je normální. Osamělé starší lidi zase koledníci potěší a mají z jejich návštěvy zážitek. Pro mě je ale určující slovo
pro Tříkrálovou sbírku vděčnost. My jsme vděční

za dary od lidí, oni bývají vděční za návštěvu.
Jsem vděčná za každého dobrovolníka, který
do toho jde s námi.
Kolik máte letos skupinek?
Bez jedné sedmdesát. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice a Újezd
bude koledovat téměř 300 osob. Celkem 71
dospělých a 214 koledníků. Ještě nám chybí několik vedoucích skupinek, tak pokud by
se našel nějaký dobrovolník, byla bych ráda.
Jak tolik lidí sháníte?
S dětmi nám pomáhá katechetka Jana
Adámková, které moc děkujeme. Vše pak koordinuje Magda Zůbková, bez které by to vůbec nešlo. Začínáme od osmi ráno, to se rozejdou skupinky po daném okruhu. V jednu
nejpozději jsou hotoví, pak se všichni potkáme na pohoštění na Charitě nebo v Denním
centru Maják v Hrádku.
Na co půjdou vybrané peníze?
Větší část peněz bude určena na přímou
pomoc potřebným osobám, které si vytipováváme spolu se sociálním odborem města. Zbytek
potom na podporu domácí hospicové péče. Už
teď předem bych ráda všem poděkovala a také
popřála hodně pracovních i osobních úspěchů a Boží požehnání. Děkuji dárcům, příznivcům a dobrovolníkům za jejich pomoc,
podporu a spolupráci.

Plánování sociálních služeb ORP Luhačovice
Ve středu 21. listopadu se uskutečnilo vevé péče, osvobození od platby za odpad, špatřejné setkání v rámci projektu Vytvoření koný stav chodníků, rehabilitace, propagace komunitního plánu na území ORP Luhačovice
munitního plánování sociálních služeb, zapor. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000658
jení mládeže. Účastníci měli možnost vyplnit
8, které probíhalo v salonku v MěDK Elektra
dotazník týkající se sociálních služeb.
v Luhačovicích.
Z dotazníků vyplynulo: 1. chybí odlehčovaNa programu bylo seznámení s komunitním
cí služba (19x), 2. chybí nízkoprahové zařízení
plánováním, představení projektu Plán rozvopro děti a mládež v Luhačovicích (16x), 3. neje soc. služeb ORP Luhačovice, informování
dostatek dětských psychiatrů, psychologů
o aktuálně zpracovaných materiálech (SWOT
a psychoterapeutů (14x), 4. chybí sociálně teanalýzy pracovních skurapeutická dílna (11x),
pin, analýzy), uvede4. chybí dluhová poradVýtvarná soutěž o nejlepší logo
ní příkladů dobré prana a občanská poradna
komunitního plánování sociálních
xe komunitního pláno(11x).
služeb – návrhy odevzdejte
vání, diskuse. ÚčastníAktivitami projektu
do 28. února 2019 na adresu
kům byla dána příležijsou pravidelná setkáMasarykova 137, 3. patro
tost, aby ke SWOT anavání ve dvou pracovních
nebo elektronicky na
lýzám vyjádřili své podskupinách – 1. osoby
stolarikova@mesto.luhacovice.cz.
něty.
se zdravotním postižeHlavní cena vstup do bazénu.
Pozitivně bylo hodnoním a senioři, v 10.00
ceno: fungující kluby seniorů v malých obcích,
hodin a 2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené sokomise OSPOD (orgán sociálně-právní ochraciálně-patologickými jevy, ve 12.30 hodin.
ny dětí), psycholog na ZŠ Luhačovice, domácí
Cílem projektu je vytvoření komunitního
hospicová péče poskytovaná Charitami, funplánu sociálních služeb ORP Luhačovice. Tengující inkluze v MŠ Sehradice, bytový dům
to projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strahov v Luhačovicích.
Uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se
Jako chybějící bylo uvedeno: sociálněterado pracovních skupin. V případě zájmu se více
peutická dílna, domov pro seniory ve Slaviinformací dozvíte na tel: 721 942 163, e-mail:
číně, senior taxi v Luhačovicích, nízkoprahostolarikova@mesto.luhacovice.cz.
vé zařízení pro děti a mládež v Luhačovicích,
Pavlína Stolaříková, komunitní
dobrovolníci, finance u uživatelů chráněnéplánování sociálních služeb
ho bydlení, nedostatek chráněného bydlení
pro seniory, odlehčovací služby, školních psychologů, psychiatrů, zubařů, málo městských
bytů ve Slavičíně, absence pobytové hospico-

Vzdělávací středisko je v provozu každý den
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využívat
počítač s internetem zdarma s tím, že denní limit
pro návštěvníka je 60 minut.
Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 763 21
Slavičín. Tel.: 571 110 425, 739 095 0315.
E-mail: nadace@pivecka.cz.
Web: www.pivecka.cz, www.pivecka-ops.cz
Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun
 Internet a komunikace přes internet
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin)
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin)
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
 Šití na stroji (1 lekce ) 100 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace
Vám poskytne lektorka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782. Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – 1. podlaží.
Plán aktivit na leden – pletení z papírů
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Hvězdné nebe Zdeňka Fialy

Ve věku 78 let zemřel v sobotu 8. prosince
2018 Zdeněk Fiala, jenž byl po dlouhá desetiletí duší i tělem slavičínského kina. Svět stříbrného plátna mu učaroval natolik, že se pro něj stal
celoživotním posláním.
Mládí pod rudou hvězdou
Zdeněk Fiala se narodil 18. února 1940 ve Vysočanech v okrese Blansko do rodiny vojáka
z povolání. Účast otce v československé jednotce na západní frontě ovlivnila život celé rodiny.
I přesto, že byl Zdeněk v době svých studií považován za „nepřítele socialismu“, vystudoval gymnázium, střední zdravotnickou školu ve Vsetíně
a nakonec i večerní ekonomickou školu ve Zlíně.
Jako absolvent zdravotnické školy našel uplatnění v Kroměříži. Prostřednictvím jednoho pacienta ze Slavičína se seznámil se svou budoucí manželkou. Po vojně plánoval návrat do zdravotnictví, kvůli špatným platovým podmínkám
ve zdravotnictví však dal přednost práci ve slavičínské zbrojovce, kde pracoval jako plánovač.

Svět stříbrného plátna
Poprvé se s ﬁlmem setkal coby žák první třídy Chlapecké obecné školy v Chlumci nad Cidlinou a toto setkání bylo „osudové“. Pro ﬁlm zapálený ředitel školy pořádal pro své žáky pravidelná školní představení. Díky nim byl malý Zdeněk okouzlen světem ﬁlmu a hltal veškerou dostupnou ﬁlmovou produkci, jež během let začala
odrážet politický vývoj – po válce byly západní ﬁlmy nahrazeny socialisticko-realistickými díly. Vyzrávající vkus Zdeňka Fialy se však neomezoval
jenom na díla z tzv. východního bloku, pilně se
seznamoval také s ﬁlmy italského neorealismu či
francouzské nové vlny.
Cesta z hlediště do promítací kabiny
Fialovo nadšení a zápal pro ﬁlm nezůstaly
ve Slavičíně nepovšimnuty. Vedoucí závodního
klubu Zdeněk Janáček ho tak postupně zasvětil
do dramaturgie, programování, objel s ním distributory, tiskárny a předal mu i spoustu svých kontaktů. Tehdy byla práce v městském kině bez-

platná. Vedoucím kina se stal Zdeněk Fiala až
později, v době politického uvolnění, kdy „politicky nevhodný“ proﬁl tolik nevadil. V následujících
letech byla nejvíce oblíbená dětská ﬁlmová představení, hrálo se i třikrát denně. V letních měsících obstarával Fiala také fungování venkovního
letního kina v Zámeckém parku.
Provozovatelem slavičínského kina byl Zdeněk
Fiala i po změně režimu a po nástupu ﬁlmových
multiplexů se stal posledním soukromníkem,
který na Zlínsku kino provozoval, a to do konce
roku 2014.
Za svou „ﬁlmovou“ kariéru nashromáždil obrovské množství materiálu – dobových fotograﬁí,
plakátů či novinových článků. Sám také pořizoval
dokumentární fotograﬁe z činnosti slavičínského
kina. Ze svého archivu uspořádal mnoho divácky
oblíbených tematických výstav (např. Dějiny westernu, 90 let českého ﬁlmu ad.). Dlouhá léta působil také jako předseda Filmového klubu.
Projekt Film a škola
Díky Zdeňku Fialovi se slavičínské kino v letech 2003 – 2010 zapojilo do mezinárodního
projektu Film a škola, který svého času probíhal ve 20 městech České republiky. Cílem projektu bylo vzbudit u žáků základních a středních
škol prostřednictvím kvalitních ﬁlmů zájem o ﬁlmové umění a současně prohloubit estetické cítění i znalosti ﬁlmové historie.
Ve Slavičíně byl tento projekt unikátní tím, že
jeho dramaturgii tvořili sami studenti – účastníci projektu. Díky hlasům na internetu diváci určovali ﬁlm, který se v sobotu večer bude promítat. Vstup na tato ﬁlmová přestavení byl zdarma
a promítaly se ﬁlmové lahůdky českého i světového ﬁlmu.
Ocenění za celoživotní práci
V červenci 2016 na Letní ﬁlmové škole v Uherském Hradišti převzal Zdeněk Fiala ocenění
Asociace českých ﬁlmových klubů za dlouholetou práci ve ﬁlmovém klubu a v oblasti kultury
obecně – ocitl se tak v hvězdné společnost, spolu s ním byli oceněni režisér Ivan Passer, herečka Emília Vašáryová a americká režisérka Julia
Taymorová.
Jitka Pfeiferová

Vlastimil Hela představí ve Slavičíně knihu o žítkovských bohyních
Z Bojkovic pochází známý publicista Vlastimil Hela. Odmalička ho přitahovaly příběhy z Kopanic i povídačky o žítkovských bohyních, a tak
i jeho první literární počiny byly povídky o kopaničářích. K tomuto tématu se vrátil
už ve zralém věku a napsal knihu Tajemství žítkovských bohyní. Tu představí ve čtvrtek 24. ledna na Sokolovně.
K dokreslení atmosféry přispěje
ženský folklorní sbor Čečera ze Starého Hrozenkova, a to repertoárem čerpajícím přímo ze srdce Moravských
Kopanic. Budete také svědky „bohování,“, tedy toho, jak za starých časů bohyně provozovaly své tajemné řemeslo.
Téma žítkovských bohyní je v poslední době
mimořádně atraktivní. Zpopularizovala je spisovatelka Kateřina Tučková svou knihou Žítkovské
bohyně z roku 2014. Kritikové jí vyčítali hlavně to,
že nezná regionální souvislosti. To Vlastimilu He-
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lovi zřejmě nehrozí, jelikož jeho pradědeček pochází přímo ze Žítkové.
Dvaašedesátiletý Hela, publicista původem
z Bojkovic, se věnuje i historii našeho regionu. Je
autorem několika regionálních monograﬁí, v rozsáhlé publikaci Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme… zmapoval velmi podrobně průběh letecké bitvy nad Bílými Karpaty
z 29. srpna 1944.
Na tento dokument navazuje kniha Hey Joe!, která románovým způsobem zachycuje příběh amerického letce Joe Sallingse, jehož bombardér byl letecké bitvě nad Bílými Karpaty rovněž
sestřelen.
Mezi jeho další aktivity patří vedení Muzejního spolku Aloise Jaška v Bojkovicích a organizace akcí ke vzpomenutí regionálních historických
událostí (například letecká bitva nad Bílými Karpaty).

Historie a současnost vlakového nádraží v Hrádku
Poněmčený název Slawitschin i typické stejnokroje datují první fotografii z historického
seriálu o zajímavých místech Slavičína, který
budeme ve zpravodaji pravidelně zveřejňovat,
na počátek 20. století. Asi nikomu nemusíme
prozrazovat, že se jedná o slavičínskou staniční budovu ležící na katastru Hrádku na Vlárské
dráze.
Fenomén naší dříve velmi významné železniční trati sahá do 80. let 19. století, kdy Slavičínsko poprvé s okolním světem spojil železný oř. Nádražní budova stejně jako těleso dráhy křižující Slavičín pochází z roku 1888 a dodnes se zachovala v poměrně původním stavu.
Trochu opuštěná, zasazená do okolních polí,
byla svědkem mnoha dějinných událostí. Jako
součást Českomoravské transverzální dráhy
totiž tvořila soubor lokálních tratí, které spojovaly západní Čechy s tehdejšími Uhrami.
Přes Slavičín proto v minulosti byla vedena
řada dálkových spojů, které zajišťovaly přepravu osob. Zvláštní kapitolou pak byly mimořádné vlakové spoje. V dobách první světové války
Slavičínem křižovaly například válečné transportní vlaky, za první republiky pak do Slavičína po železnici zavítal prezident T. G. Masaryk.
Nádražní budova ve Slavičíně-Hrádku byla
ve své době typizovanou stavbou. Na celé Vlárské dráze bylo identických nádraží několik. Například dnes již zcela přebudovaná železniční
stanice v Nesovicích u Vyškova jakoby naší slavičínské z oka vypadla.
Staniční objekty na celé Vlárské dráze prošly mnoha změnami. Výpravní budova slavičínského nádraží patří k těm, které se dochovaly
nejlépe, navíc Správa železniční dopravní cesty v rozpočtu na léta 2018 a 2019 vyhradila
na opravu budovy 4,5 milionu korun. Lze si jen
přát, aby slavičínská železniční stanice i nadále sloužila co nejširší veřejnosti v odpovídajícím stavu.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Tomáš Chmela

Jak se řídí železnice na Moravě
Nikdy jsem si nemyslel ve svém životě, když
jsem začal v roce 1970 pracovat na Československých státních drahách, že v roce 2018
to bude docela jinak. Jen tak na krátký úvod.
K datu 31. 12. 2002 došlo k zániku státní organizace České dráhy - ČD. K novému roku 2003
vznikly dvě nástupnické organizace, a to České
dráhy a.s. a státní organizace Správa železniční
dopravní cesty – SŽDC. Úkolem SŽDC je provozování, provozuschopnost, modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty.
Modernizace a zlepšení kvality byla postavena i na dálkovém řízení železniční dopravy
ze dvou center v naší republice, a to v Přerově
a v Praze. Právě centrální dispečerské pracoviště v Přerově řídí železniční dopravu na území bývalé Střední dráhy, což znamená na Moravě. Je
třeba upozornit i na to, že i v současné době
jsou některé úseky železničních tratí řízené klasickým způsobem, tak jak v minulosti – prostřednictvím výpravčích a dalších dopravních

zaměstnanců. V naší blízkosti je to například
trať Otrokovice - Vizovice, kterou čeká v nejbližší
budoucnosti výrazná modernizace.
Bývalí pracovníci Českých drah ve Slavičíně
a přátelé železnice dostali pozvání od pana Mojmíra Argaláše, bývalého přednosty (náčelníka)
železniční stanice v Bylnici na prohlídku centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Toto
pracoviště je složeno ze šesti dopravních sálů,
z kterých jsou řízeny tratě a železniční stanice
téměř na celé Moravě. Sál č. 6, kde jsme se byli
podívat, řídí provoz na Vlárské dráze. To znamená od žst. Vlárský Průsmyk až po Veselí nad Moravou včetně odboček do Luhačovic nebo Velké nad Veličkou.
A právě v době naší návštěvy měl denní službu náš spoluobčan, dispečer Libor Kvapil, který
léta sloužil jako výpravčí v Bohuslavicích a Bylnici. Také nám odpověděl na celou řadu otázek.
Tato pracoviště jsou vybavena moderní výpočetní technikou včetně velkoplošných obrazovek

pro zobrazení řízené oblasti včetně kamerového systému. Dispečeři přímo řídí provoz v přidělené oblasti a dálkově ovládají výhybky a zabezpečovací zařízení.
Je to opravdu náročná práce, protože téměř
každá případná chyba jde na jejich úkor. Podle slov Libora Kvapila vznikl dopravní sál č. 6
v roce 2015 a pracují tam na směně dva dispečeři a jedna operátorka. Dispečeři přímo řídí
provoz na Vlárské dráze a operátorka má na starosti informování cestujících v jednotlivých stanicích a na zastávkách. Tedy to, co my slyšíme
o příjezdu vlaku do žst. Slavičín, je přímo hlášeno z dopravního sálu č.6 v Přerově. To se týká
i všech mimořádností, které mohou vzniknout
během provozu.
Na exkurzi v centrálním dispečerském pracovišti nám bylo dobře, a to i díky panu náměstku
tohoto pracoviště Vítězslavu Nesvadbovi.
Tak ať nám to na té naší Vlárské dráze dobře jezdí.
Za účastníky exkurze Miroslav Kadlec
Za centrální dispečerské pracoviště Přerov
Libor Kvapil
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Kyokushin Karate – Pražský pohár dětí a mládeže
Závěr roku byl ve znamení přípravy na Pražský pohár
dětí a mládeže v Kyokushin
Karate, který se uskutečnil
8. prosince.
Závodníci navázali na úspěchy z předchozích let, když
v sestavách KATA triumfovali
hned ve třech kategoriích: Lukáš Hubáček, 1. místo ve smíšené kategorii žáků do 5. Kyu
11–12 let; Matouš Frenzel,
1. místo v kategorii dorostenců do 8. Kyu 13–15 let;
David Mikula, 1. místo v kategorii dorostenců do 5. Kyu
13–15 let, ve stejné kategorii
obsadil 3. místo i David Janšta.
V zápasech KUMITE se našim karatistům už tolik nedařilo. Pouze v kategorii žáků
12–13 let proti sobě nastoupili v boji o třetí místo bratři
Michal a David Janštovi. Bratři se v boji vůbec nešetřili, předvedli pěkný zápas, ze
kterého nakonec vyšel vítězně Michal.
Všem závodníkům patří

velká gratulace a dík za vzornou reprezentaci WST
a města Slavičín.
Za zmínku však stojí i celoroční činnost WST.
V lednu jsme se v krásném prostředí zimních
Beskyd zúčastnili soustředění, jež vedl mistr Evropy a několikanásobný šampion Francie Djema Belkhodja.
V březnu většina našich karatéků složila zkoušky
na vyšší technické stupně.
Po zkouškách následovala příprava na Otevřené
mistrovství České republiky, na kterém vybojoval mistrovský titul Stanislav Hlavica a David Mikula obsadil druhé místo.
Poslední víkend v květnu proběhlo domácí WST
soustředění, tentokrát pod vedením Jana Soukupa.
Gloube A. Feitosa, světová hvězda Kyokushin Karate a K1, přijal pozvání na červnové soustředění
české organizace a my jsme mohli čerpat zkušenosti přímo od jednoho z nejlepších.
V průběhu letních prázdnin probíhaly společné
tréninky s našimi španělskými přáteli Jankou a Rubénem.
Se začátkem školního roku pak přišli i noví členové včetně nejmenších dětí ze zájmového kroužku při
DDM Slavičín, pro které budou úspěchy starších jistě velkou motivací.
Nákup vybavení a činnost WST Slavičín ﬁnančně
podpořilo město Slavičín.
OSU!
Jaroslav Malík

Nový způsob posilování zaujal mnoho Slavičanů, hledá však stálé prostory
Dva mladí trenéři nachystají cvičení na míru
podle kondice a výkonnosti klienta. Cíle mají vysoké, hodlají moderním posilováním rozhýbat Valašsko.
Není jim ani třicet a chtějí vylepšit nabídku cvičení na Slavičínsku. Rozjíždějí proto lekce posilování středu těla vlastní vahou pod názvem Fit&core (čti „ﬁtkór“). „Tohle cvičení s kombinací vývojové kineziologie řeší jak bolesti zad či vyhřezlé ploténky, ale taky při správném dávkování redukuje váhu, rýsuje tělo a je zábavné,“ popisují
hlavní výhody trenéři Patrik „Timi“ Timčák a Tomáš „Dufák“ Plášek.

12

Plášek je čtyřiadvacetiletý rodák z Rokytnice, osmadvacetiletý bývalý krasobruslař Timčák
pochází ze severu Moravy, ale momentálně žije
v Brumově.
„Zájem o cvičení je momentálně velký, možná
taky proto, že se tímto v okolí nikdo moc nezabývá, ale taky za vším stojí hodně práce a vážíme
si každého klienta, co mezi nás přijde,“ popisuje
Plášek poptávku. Každou lekci chystají individuálně na základě typu klientů dopředu. „Ze začátku chodily spíše ženy, poslední dobou ale i více
mužů,“ doplnili.
Ke cvičení je potřeba jen sportovní obleče-

ní a obuv a vzhledem k tomu, že trenéři nabízejí více druhů posilování, si každý vybere to, co fyzicky zvládne.
„Máme lekce i zdravotně-kompenzační, kdy
tělo jen uvolňujeme a protahujeme, nebo naopak trénink pro sportovce, kde tvoříme kondiční trénink na míru třeba pro fotbalisty nebo hasiče,“ popisuje Tomáš Plášek.
Aktivní trenéři, kteří chtějí rozhýbat celé Valašsko, bojují pouze s jednou potíží. Ve Slavičíně nenašli zatím vhodné prostory ke cvičení a pendlují mezi RD klubem a tělocvičnou SOŠ. „Je to dost
velká komplikace, pokud by nám někdo nabídl
stálé prostory v přijatelných časech odpoledne
a navečer – pro pracující lidi, byli bychom moc
vděční,“ shrnuli oba.
Před Vánoci zaujali trenéři i pořádáním charitativního cvičení, z jehož výtěžku a veřejně vyhlášené sbírky chtěli pomoct tříleté Barunce Ordeltové z Brumova, která je od narození těžce fyzicky postižená. „Vybíráme peníze na zdravotně-kompenzační pomůcky, které jí usnadní život,“ nastínil Patrik Timčák.
Charitativní cvičení se uskutečnilo 19. 12.
v RD klubu ve Slavičíně, o jeho výsledku Vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje. „My
s rodinou Ordeltovou moc děkujeme všem, co
přispějí,“ uzavřel Plášek.
Pokud Vás cvičení zaujalo a chtěli byste se zúčastnit také, stačí si najít facebookové stránky FIT&CORE nebo zavolat na telefony
730 820 632 (Plášek) a 731 157 885 (Timčák).
Cvičí se v Brumově, Štítné, Slavičíně, Rokytnici
a v Šanově.

Fotbalisté přezimují třetí. Podle trenéra to odpovídá realitě
A-tý
A-tým je na třetím místě a pozici hodlá
udržet
nebo i vylepšit. B-tým po zaprau
cování dorostenců doufá ve stabilnější výkony a dorostenci vyhlížejí posily, aby nedoplatili na úzký kádr.
Třetí místo po podzimní části sezony drží
tým „áčka“ fotbalistů FC TVD, kteří hrají divizi.
„S podzimem jsem spokojený, je potřeba hráče pochválit za přístup v tréninku i zápase,“ zhodnotil pro
webové stránky klubu trenér Petr Slončík. Pokud
vám jeho příjmení něco říká, nejste daleko. S bývalým reprezentantem Radkem Slončíkem jsou bratranci. Petr Slončík se s kopanou do reprezentace
sice nedostal, ale působil také ve vrcholovém fotbalu jako záložník.
Jeho první trenérské angažmá v mužské kategorii začalo slušně. „Třetí místo odpovídá realitě,“ připustil Slončík. „Je důležité, že tým máme postavený na pevných základech a v žádném utkání nás nikdo nepřehrál, my nepropadli a máme tedy na čem
stavět,“ dodal trenér. Do jarní druhé půle ale jde
s jasným cílem atakovat přední příčky. Zimní přípravu slavičínští fotbalisté zahájí už 10. ledna a první
přátelský zápas odehrají 26. ledna doma na umělé
trávě v Hrádku proti juniorce Slovácka. Kádr by měl
zůstat beze změn. „Pokud přijdou posily, budou to
mladší hráči z našich řad,“ naznačil Slončík, který
je také šéftrenér mládeže.
Záložní tým, tedy „béčko“ FC TVD, by v jarní části ocenil možná větší stabilitu výsledků než na podzim. První půli sezony měli mladí fotbalisté totiž jako
na houpačce. „Prvních sedm zápasů jsme vyhráli
velmi kvalitním a pohledným fotbalem, dalších pět
jsme prohráli,“ shrnul pro webové stránky fotbalistů trenér „béčka“ Jiří Váňa. Do týmu se ale poda-

řilo zapracovat jedenáct dorostenců, z nichž někteří nastupovali pravidelně. „Celkově z mého pohledu
převládají jednoznačně pozitiva a takto hodnotím
uplynulou půlsezonu jako úspěšnou,“ doplnil Váňa.
U dorosteneckého týmu, který zimní pauzu stráví na šestém místě, se změnil trenér. Petra Švacha
nahradil jeho starší bratr Michal. Dorostence však
trápí hlavně úzký kádr. „Po loňském odchodu šesti hráčů a příchodu tří kluků ze žáků zbývá třináct
hráčů. Nicméně i přes užší kádr panuje s umístěním spokojenost a s předváděnou hrou taktéž,“ má
jasno trenér Švach. ,,Podařilo se nám zapracovat
do týmu tři nově příchozí hráče ze žáků,“ dodal.
Vlastimil Rak, předseda klubu, pro zpravodaj
upozornil, že díky hlavním sponzorům – městu a ﬁrmě TVD – se fotbalistům daří. „Díky této podpoře

jsme silný klub se stabilní mládežnickou základnou.
Jako jediní v regionu máme ve všech mládežnických kategoriích včetně benjamínků šest mužstev,
o které se stará dvanáct trenérů a vedoucích,“ vyzdvihl předseda Rak. „Současně se nám daří rozvíjet zázemí na hlavním stadionu i v areálu s umělým
povrchem v Hrádku. Dvě družstva dospělých v popředí tabulek divize a 1.B třídy dobře reprezentují
jméno hlavního partnera i města Slavičín,“ uzavřel.
Hlavními partnery fotbalistů jsou: TVD – Technická výroba, a. s., město Slavičín, Zlínský kraj. Významnými partnery jsou: MŠMT, SMS Slavičín,
s. r. o., EKOFILTR, s. r. o., AG Staving, s. r. o., Kowag,
s. r. o., TRADIX UH, s. r. o., NICOMA, s. r. o., HOPA
CZ, s. r. o., PRO-DOMA, s. r. o., SumiRico, AVS Czech,
s. r. o., Drnovice.

Oddíl florbalu přeje krásný nový rok 2019

Kuželkářský klub Slavičín

Rok 2018 byl pro SK Snipers poměrně náročný, a to jak po stránce organizační, tak po stránce finanční. V mužské kategorii poté,
co jsme v loňské sezóně vyhráli
Zlínskou ligu mužů, jsme postoupili
do 6. regionální ligy, což je nejvyšší soutěž v rámci Zlínského a Jihomoravského kraje. Postup jsme
zodpovědně zvážili a nakonec se rozhodli nabídnutou šanci přijmout. V současné době můžeme
konstatovat, že rozhodnutí bylo správné. Daří se
nám obsazovat střed tabulky, což je více než pozitivní.
Junioři po předchozích ročnících opustili Orelskou florbalovou ligu a s větším apetitem
po úspěchu se vrhli do nově přihlášené soutěže Českého florbalu 3. ligy juniorů. Členská základna je zde široká, i díky skutečnosti, že pod SK

Snipers přestoupili i junioři z Valašských Klobouk.
Toto družstvo má velice slibný potenciál, a proto
jim držme palce.
Naši nejmenší hrají soutěž Českého florbalu Zlínská liga mladších žáků. Zde se v letošním roce zvýšil zájem dětí o tento moderní sport
natolik, že díky široké členské základně uvažujeme pro příští rok přihlásit do soutěže další družstvo.
Jak již jsem napsal v úvodu, uplynulý rok byl
náročnější oproti předchozím ročníkům po všech
stránkách. S vynaložením zvýšeného úsilí se nám
však vše podařilo zvládnout, za což patří poděkování všem, jež se podílí na chodu oddílu, tedy hráčům, trenérům, vedení oddílu, dále všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nemohli fungovat. Zejména děkujeme městu Slavičín, společnostem EUROCORP TRADE, s. r. o., HOPA CZ,
s. r. o., Pivovar Hrádek, s. r. o., NTS Prometal Machining, s. r. o., Rtox, s. r. o., SPS-střechy, s. r. o.,
TVD – Technická výroba, a. s.
Oddíl florbalu SK Snipers Slavičín vám tímto
přeje do roku 2019 hodně štěstí, zdraví, spoustu
osobních i pracovních úspěchů.
Věříme, že úspěšné fungování našeho oddílu
a nové lepší výsledky našeho týmu budou následovat i v dalším roce.
Za oddíl florbalu SK Snipers Slavičín
Josef Zvoníček

Domácí zápasy v lednu 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Gumárny Zubří,
sobota 12. 1. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Meziříčí C,
sobota 19. 1. 2019, 16.00 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

Členové orelské jednoty Slavičín přejí všem Slavičanům jen to nejlepší do nového roku naplněného Božím požehnáním. Prožijte ho ve zdraví, rodinné pohodě a se sportovním zápalem pro
každou věc ve Vašem životě.
Orlovna má pro stávající i nové sportovce dveře
stále otevřené dokořán. Těšíme se na Vás!
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6. 2. 2019, 19.00 hodin, Sokolovna Slavičín
Předprodej: Městské infocentrum Slavičín,

Zkus to jinak! 2018
Zážitky s KamPakem
již posedmé
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s.,
se již posedmé od roku 2012, stalo úspěšným žadatelem v dotačním
podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování, jehož
vyhlašovatelem je odbor kanceláře
hejtmana Zlínského kraje. Úspěšný
projekt, který organizace v loňském
roce do dotačního programu přihlásila, nesl název Zkus to jinak! 2018
a jeho aktivity byly určeny uživatelům
Nízkoprahového zařízení KamPak?
ve Slavičíně, Valašských Kloboukách
a Brumově-Bylnici.

 Prodám byt 3 + 1 na sídlišti

Vlára ve Slavičíně. Byt se nachází
ve 2. nadzemním podlaží, o rozloze
73m2 k bytu jsou 3 sklepy.
Byt je po rekonstrukci a částečně
zařízený. Cena dohodou. Informace
na telefonním čísle: 725 114 849
nebo 602 516 419.
 Restaurace a vývařovna Záložna

přeje svým zákazníkům do nového
roku 2019 hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
 Mám zájem o koupi garáže ve
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Centrum Veronica Hostětín
19. ledna 2019
od 13.00 hodin

Slavičíně sídliště nebo Hrádku
Tel.: 731 501 699, 603 103 933.

Beneﬁční oběd s netradiční
„vegetariánskou zabíjačkou“
a cimbálovou muzikou

 Prodám stavební pozemek se

zahradou ve Slavičíně na Luhačovské ulici. Rozloha cca 1000 m2
Tel.: 774 747 599. Cena dohodou.
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Kalendář akcí
 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
 11. 1. – 31. 1.
Výstava: Antonín Kostka: Krajiny Karpat
Výstava bromostříbrných želatinových fotograﬁí. Vernisáž výstavy proběhne v knihovnické galerii v 18.00 hodin.
 Čtvrtek 10. 1.
Hormonální jógová terapie pro ženy
Přednáška certiﬁkované lektorky jógy Magdy Semelové. Začátek: 18.00 hodin, sál
v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Úterý 15. 1.
Migréna akupresurou prakticky
Přednáška MUDr. Štefana Horáka spojená
s ukázkami sebeléčby. Začátek: 18.00 hodin,
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Středa 16. 1.
Jógátky jsou zase zpátky, půjdem spolu
do pohádky!
Literárně-pohybový pořad akreditované lektorky jógy Denisy Balšanové pro rodiče (prarodiče) s malými školáky či předškoláky.
Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Čtvrtek 24. 1.
Tajemství bohyní na Žítkové
Komponovaný pořad publicisty Vlastimila Hely nejenom k tématu žítkovských
bohyní a lidové magie na Moravských Kopanicích. Vystoupí ženský pěvecký sbor Čečera. Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup
volný.
 1. 2. – 27. 2.
Výstava: Jaroslav Bureš: Obrazy a plastiky. Vernisáž výstavy: pátek 1. února 2019, začátek 18.00 hodin, galerie městské knihovny.
 Městské infocentrum Slavičín
Mladotické nábřeží 849, tel.: 577 342 251,
737 751 874, kultura@mesto-slavicin.cz, Fb:
Městské infocentrum Slavičín
 Středa 6. 2.
Koncert Žalman a spol.
Koncert známého folkového zpěváka. Sokolovna. Začátek v 19.00 hodin. Vstupné
v předprodeji: 280 Kč.
 Sobota 27. 4.
Veselá trojka Pavla Kršky
Koncert oblíbeného hudebního uskupení.
Sokolovna. Začátek v 17.00 hodin. Vstupné
v předprodeji: 250 Kč.
 Přehled plesů na Sokolovně

 Sobota 12. 1.

Farní ples
V hollywoodském stylu. Hraje Clera. Vstupné 100 Kč, předprodej: Městské infocentrum
Slavičín.

 Sobota 19. 1.

Valašský bál
Hraje DH Lidečanka a CM Slavičan. Hosté:
CM Cyril, DFS Slavičánek, odzemkář Vojta Goláň. Vstupné 100 Kč, krojovaní 50 Kč, předprodej: Městské infocentrum Slavičín.
Sobota 26. 1.
Ples města pro dobrou věc,
pro dobrý pocit
Ples se koná pro podporu Transfúzního a hematologického oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně.
Hraje Black Rose Band. Hosté: Roman Vojtek
a Petra Vraspírová. Vstupné 250 Kč, předprodej: Městské infocentrum Slavičín.
Pátek 1. 2.
Ples Cantare
Hraje Showband. Překvapení večera v podání členů Pěveckého sboru Cantare. Vstupné 120 Kč, předprodej: Městské infocentrum
Slavičín.
Rodinné a mateřské centrum Slavičín

Komenského 883 (areál Prabosu), http://
mc.slavicin.org, info@mc.slavicin.org, Fb: Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.
Sobota 12. 1.
Ples plyšových hraček
Zábavné odpoledne pro nejmenší a jejich plyšové mazlíčky v prostorách Rodinného a mateřského centra.
Utkání AFSL

6. 1. – 7. kolo

Rádbeers : Green Team 14:00
Pivní armáda : KGB 15:00
Luhačovská : Zpiťáři 16:00
27. 1. – 8. kolo
Rádbeers : Holoty 14:00
Pivní armáda : Green Team 15:00
Luhačovská : KGB 16:00

 FIT&CORE
RD CLUB SLAVIČÍN – SQUASH HALA
Posilování vlastní vahou (core trénink, kruhový
trénink, stabilizační cvičení, kondiční příprava
sportovců)
St 16.00 – 17.00 hodin
Ne 10.00 – 11.30 hodin,
17.00 – 18.30 hodin
Bližší info na Facebook stránce FIT&CORE
nebo u trenérů: Tomáš Plášek (tel. 730 820 632,
T. Plasek@seznam.cz), Patrik Timčák
(tel.: 731 157 885, timi.trx@gmail.com)

SOŠ SLAVIČÍN – tělocvična
Posilování vlastní vahou
(core trénink, kruhový trénink, stabilizační
cvičení, kondiční příprava sportovců)
Po 17.00 – 18.30 hodin
Pá 18.30 – 20.00 hodin
Bližší informace na Fb FIT&CORE
nebo u trenérů: Tomáš Plášek
(tel.: 730 820 632,
T. Plasek@seznam.cz), Patrik Timčák
(tel.: 731 157 885, timi.trx@gmail.com)
Cvičení pro všechny
Sportovní hala
Po 18.30 – 20.00 ASPV ženy (Maděryčová)
Út 20.00 – 21.30 ASPV muži (Čech)
Čt 19.00 – 20.00 ASPV ženy (Balšanová)
ZŠ Vlára (Maděryčová)
Út 17.30 – 18.30
Bodystyling – cvičení vlastním tělem
St 18.00 – 19.00 Power jóga, 19.15 – 20.15
cvičení muži, posilování, strečink
Orlovna
Po 17.30 – 18.30
cvičení žen, posilování, uvolňování

Sportovní hala – Rozpis mistrovských akcí – jaro 2019
Datum
5. 1.
6. 1.
12. 1.
13. 1.
19. 1.
19. 1.
20. 1.
26. 1.
26. 1.
26. 1.
26. 1.
27. 1.
27. 1.
3. 2.
3. 2.

čas
7 – 16
14 – 17
8 – 14
8 – 18
7 – 17
17 – 20
7 – 17
8 – 16
14 – 16
14 – 16
17 – 19
9 – 11
14 – 17
9 – 14
14 – 17

zápas
přebor okresu mužů stolní tenis
A F L S sál. kopaná
SK – Kojetín vol. ženy
FC TVD přípravky sál. kopaná
přebor kraje mužů stolní tenis
SK C – Val. Klobouky stolní tenis
Kraj. bod. turnaj mládeže stolní tenis
turnaj muži ﬂorbal
SK A Žáci – Otrokovice stolní tenis
SK B Žáci – Kašava stolní tenis
SK Slav. – Znojmo basket
SK Slav. – Mikulov basket
A F L S sál.kopaná
SK Slav. – Vsetín vol. JKY /juniorky/
A F L S sál. kopaná
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