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v rukou držíte zpravodaj, který je o něco obsáh-
lejší, než bývá obvyklé. Na dvaadvaceti stranách 
najdete mnoho informací, ze kterých chci zdů-
raznit dvě. V prvé řadě nenápadná, avšak důle-
žitá věc. Rodiče každého nově narozeného Sla-
vičánka obdrží více peněz od města jako podě-
kování a drobnou podporu. Vedení radnice se 
totiž jednomyslně shoduje na nutnosti pomáhat 

mladým rodinám. Proto i další letošní kroky po-
vedeme směrem k podpoře rodin a rodiny pova-
žujeme za prioritu číslo 1.
Další, z mého pohledu mimořádná věc, je
vyhodnocení dotazníku o životě ve Slavičíně. Vě-
novali jsme mu velkorysý prostor, protože jde
o věc, která je opravdu zajímavá nejen pro nás
ve vedení, ale věřím, že i pro ostatní spoluobča-
ny.

Populární bavič a glosátor Ivo Šmoldas opět 
na jevišti slavičínské Sokolovny

Ve čtvrtek 27. února od 18.00 hodin neváhejte a využijte možnosti setkání se známým fi lozo-
fem, kulturním publicistou a také nadmíru oblíbeným glosátorem, který se představí v zábavné 
talkshow v tandemu s Marií Formáčkovou, novinářkou, moderátorkou a autorkou desítek knih, 
zejména životních příběhů mediálně známých osobností.

Ivo Šmoldas na tomto večeru, plném nekonvenčního humoru jemu vlastním, povypráví nejen 
o sobě, ale také o palčivých problémech dnešního světa. Nelze nezmínit jeho spolupráci s míst-
ním divadelním spolkem SemTamFór, kdy byl ve Slavičíně hostem jejich satirického představe-
ní Republiko má středisková. Bývá i hostem rádia RePublika, kde také vtipně hodnotí svými bon-
moty současnou společnost. Mimochodem králem Sokolovny se stal už v roce 2011, kdy přijal 
pozvání městské knihovny na svou první talkshow v našem městě spolu s dalšími účinkujícími.

V posledních letech se však dostává do povědomí diváků hlavně jako vyhledávaný moderátor 
a oblíbený host různých televizních show a zábavných pořadů, jakožto muž s pohotovými a vtip-
nými reakcemi. Čeká vás večer nabitý humorným a originálním vyprávění životních příběhů jak ze 
soukromého, tak pracovního života. Nenechte si tedy ujít pořad tohoto osobitého umělce, s nímž 
můžete nahlédnout „pod pokličku“ aktuálního českého dění.  (gk)
Akce se koná na Sokolovně, vstup je zdarma! 

A co mě potěšilo nejvíce? Byly to jak příznivé vý-
sledky, tak i účast a zájem občanů. Přes tři stov-
ky Slavičanů nelenilo a dalo nám vědět, jak vní-
mají své město. To je přece ta nejlepší zpráva
z celého dotazníku, že Vám všem na rozvoji měs-
ta tolik záleží! Děkuji proto všem, kteří svůj zá-
jem vyplněním projevili.
Bílý únor i rodinnou pohodu všem přeje

Váš starosta Tomáš Chmela

VýtVýtVýtVýttěžeěžeeěžeěžek Tk Tk Tk Tříkříkříkříkrálrálrálrá ovéovéovéé sb sb sb sbírkírkírkírky sy sy sy sy e le le le etottet s ps ppřřehřehehhřř oupoupppl pl pl pl ppl přesřesřesřesřeses 60 6060606060 60 60606 0 t0 t0 t0 t0 t00 t0 t0 t0 isíisíiisisíisíisíisíc kc kc kc kc kc kkkcc ooruoruoruoruoruo n,n,n, nn, tabtabtabababulkulkulklklkulkklkkulku ju jednednotlotlotlotlttltllltllivýiiiivýiiivýivýivývýivývývýiivývýiv chchchch chch ch chhch obcobcoo í ní najdajdeeteeteteetetee uvuvuvu uvvvvvv nitnitnn tnitn ř zř zř zř zzzprappprapravodajeeeeeeee na n nanan  stttstststr. rrr 7. 7. 7. 7. 77.  FoFFo Fo Fo FoF to:to:oo  HaHaHa na  n HáHáHáHáHHáHálovááo    



2

Slavičín zahájí projekty za více než 55 milionů korun
Řadu projektů má na tento rok připraveno město 

Slavičín. Vedení města chce řešit palčivé problémy, 
jako je nedostatek zubařů, parkovacích míst i mrtvý
prostor na Horním náměstí. Kromě toho ale bude 
Slavičín součástí velké silniční rekonstrukce, 
která půjde z kapsy kraje – v místní části Hrádek 
vznikne okružní křižovatka. V Hrádku se bude také, 
pokud vyjde Slavičínu podaná žádost o dotace, 
stavět cyklostezka směrem na Šanov, která by
byla posledním chybějícím dílkem v cyklo-propojení 
Luhačovic a Trenčína.

Ale vraťme se do Slavičína. Na předvánočním 

zastupitelstvu konaném 18. prosince rozhodli
zastupitelé, že z rozpočtu města se v roce 2020
uvolní částka na zrekonstruování 4. patra místní 
polikliniky za 7,5 milionu korun tak, aby byl prostor
připraven pro příchod nových zubařů. „Bohužel jde
o žádanou profesi a většina ze zubařů zůstává
ve velkých městech, kde mají příjmy jisté. My však 
máme ve městě čtyři zubaře v důchodovém věku
a situace začíná být kritická,“ podotkl “ starosta
Tomáš Chmela.

Také parkování na sídlišti Malé Pole se město 
pokusí zlepšit investicí do ulice Dlouhá, kde

vzniknou podélná parkovací stání za 1,7 milionu
korun. „Zároveň připravujeme dopravní generel, 
který nám ukáže slabá místa v dopravě ve městě.
Na jeho podkladu potom začneme řešit věci 
komplexněji,“ dodal starosta s tím, že investice“
na Dlouhé je první etapou úprav parkování 
na sídlišti.

Moderní buňka s pódiem přibude v příštím roce
na Horním náměstí, které příliš neplní svou funkci,
a občané se na něm nezdržují. V centru města se
také dokončí letos započatá revitalizace ulice Mezi
Šenky, která vyjde na 3,6 milionu korun. Úprav se
dočká i obchodní dům, který za 4 miliony dostane 
nový výtah, bezbariérový vstup a přípravu pro využití 
doposud prázdného 3. patra, které město hodlá
přestavět na byty.

To ale není vše. Pokud vyjdou městu žádosti
o dotace, zvelebení se dočká také zámecký
park, a to hlavně vstupní most a parkoviště pro
návštěvníky. Také areál letního kina, který se 
nachází právě v zámeckém parku, se dočká 
kvalitnějšího ozvučení i rekonstrukce zázemí.

Z dotací by město chtělo hradit i projekty, které se
týkají životního prostředí – výsadba stromořadí mezi 
Slavičínem a Divnicemi, obnova zeleně ve středu
města i na obou sídlištích. Celkem Slavičín zahájí 
projekty za více než 55 milionů korun, což je nejvíce
v novodobé historii města. Zásadní podíl v těchto
investicích hrají dotace, které z celkové částky tvoří 
zhruba polovinu.  (tz)

Analýza rozpočtu: zvyšujeme také částky na kulturní a sportovní akce
Na prosincovém zasedání schválilo Zastupitel-

stvo města Slavičín rozpočet na rok 2020. Rozpo-
čet je základní fi nanční plán, který bilancuje příjmy 
s výdaji na zajištění potřeb města v daném kalen-
dářním roce. Proces sestavování rozpočtu upravuje 
zejména zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů.

Rozpočet města Slavičín byl schválen s předpo-
kládanými příjmy ve výši 133 008 tis. Kč a výda-
ji ve výši 152 387 tis. Kč s tím, že schodek ve výši 
19 379 tis. Kč bude krytý úsporami z let minu-
lých. Celkové příjmy tvoří podle zdrojů čtyři základ-
ní skupiny – příjmy daňové, příjmy nedaňové, příjmy 
z dlouhodobého majetku a přijaté dotace z jiných 
rozpočtů. Zásadní podíl na celkových příjmech mají 
tzv. sdílené daně, které představují cca 75 % z cel-
kových příjmů rozpočtu města. Jedná se o část da-
ňových příjmů vybíraných státem a následně podle
stanovených kritérií přerozdělovaných jednotlivým
krajům a obcím.

S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky 
a s přihlédnutím k predikci vývoje daňových pří-
jmů zveřejněné Ministerstvem fi nancí, jsou do roz-
počtu na rok 2020 zahrnuty předpokládané daňo-
vé příjmy v částce o 5 % vyšší, než tomu bylo v roce 
2019. Vyšší příjmy do rozpočtu města jsou předpo-
kládány mj. také z činností v oblasti bytového hos-
podářství (úhrady splátek kupních cen bytů a zá-
loh na spotřebu energií budoucích majitelů v domě
čp. 848–853 ve Slavičíně v souladu se Smlouvou 
o koupi závodu s BDC Slavičín), odpadového hospo-
dářství (navýšení sazby poplatku za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu), z inzerce v městském zpra-
vodaji (navýšení sazby poplatku za inzerci), z pro-
nájmu hrobových míst (navýšení sazby poplatku 
za pronájem hrobových míst) nebo ze splátek úvě-

rů poskytnutých občanům města z Fondu rozvoje
bydlení (v roce 2019 poskytnuty zápůjčky v celko-
vé výši cca 2 200 tis. Kč). Po zohlednění ostatních
nedaňových příjmů vyplývajících z vlastní činnosti
města, z prodeje majetku a z přijatých dotací, je
celková rozpočtovaná částka příjmů na rok 2020
ve výši 133 008 tis. Kč o cca 7 % vyšší v porovnání 
s rokem předcházejícím. 

Celkové výdaje města jsou členěny na výdaje ka-
pitálové a běžné. Kapitálové výdaje směřují na mo-
dernizaci a rozšíření obecního majetku a infrastruk-
tury, v rámci běžných výdajů jsou oproti tomu fi nan-
covány pravidelné provozní výdaje města a jeho or-
ganizačních složek (platy, spotřeba energií, proná-
jem apod.). Částka určená v rozpočtu na rok 2020
ke krytí provozních výdajů ve výši 94 939 tis. Kč je
o cca 3,6 % vyšší v porovnání s rokem 2019. Me-
ziročně jsou předpokládány vyšší provozní výda-
je v oblasti lesního hospodářství (rozsáhlejší těž-
ba dřeva způsobená následky kůrovcové kalamity,
vyšší výdaje na pěstební činnost) a v oblasti byto-
vého hospodářství (platby záloh za spotřebu ener-
gií v domě čp. 848–853 ve Slavičíně v souladu se
Smlouvou o koupi závodu s BDC Slavičín). Z důvo-
du nárůstu provozních a mzdových nákladů dochá-
zí také k mírnému meziročnímu navýšení rozpoč-
tovaných částek u položek vyplývajících z rámco-
vé smlouvy o zajišťování služeb pro město se spol.
Služby města Slavičína s. r. o. (údržba silnic, ve-
řejná zeleň, odpadové hospodářství apod.) a na-
výšena je i částka určená v rozpočtu na kultur-
ní a sportovní akce pořádané městem Slavičín. 

Součástí provozních výdajů hrazených z rozpoč-
tu jsou i příspěvky na provoz příspěvkovým organi-
zacím města (MŠ Vlára, MŠ Malé Pole, ZŠ Vlára, 
ZŠ Malé Pole, DDM, Městská nemocnice Slavičín). 

Výše příspěvku vychází z návrhů rozpočtů jednot-
livých organizací a dokrývá rozdíl mezi předpoklá-
danými výnosy a náklady těchto organizací. V roz-
počtu na rok 2020 jsou rozpočtovány příspěvky zří-
zeným příspěvkovým organizacím v celkové výši
10 417 tis. Kč. Rozpočet zohledňuje také poskyt-
nutí individuálních a programových dotací na pod-
poru aktivit v oblasti sociálních služeb, sportu, kul-
tury, mimoškolních aktivit dětí a mládeže, na pod-
poru činností v oblasti životního prostředí a ostatní 
fi nanční dary. Na rok 2020 jsou rozpočtovány dota-
ce, fi nanční dary a členské příspěvky v celkové výši
4 454 tis. Kč. Součástí výdajové stránky rozpočtu
je i rozpočtová rezerva rady města ve výši 1 999
tis. Kč určená na pokrytí neočekávaných výdajů
souvisejících se zajištěním provozu města, které je
nutné realizovat v období mezi jednotlivými zase-
dáními zastupitelstva města a rozpočtová rezerva
ve výši 8 000 tis. Kč na projekty v případě schvá-
lení dotace, kde jsou v rozpočtu vyčleněny fi nanč-
ní prostředky na pokrytí vlastních výdajů souvise-
jících s realizací konkrétních jmenovitě uvedených
akcí v případě získaní dotace. 

Významnou částku výdajové části rozpočtu tvoří 
předpokládané investiční a jmenovité výdaje. Mimo
každoročně se opakující výdaje na zpracování roz-
vojových projektů, studií, projektových dokumentací 
a podkladů v souvislosti s přípravou žádostí o dota-
ce z evropských fondů a ze státního rozpočtu, výda-
je na odkup pozemků (zámecký park) a výdaje urče-
né na hospodaření místních částí Divnice, Hrádek
a Nevšová, byly do rozpočtu na základě doporuče-
ní rady města dále zařazeny nové konkrétní jme-
novité akce, kde se promítají vlastní programové
priority vedení města. 

Na rok 2020 jsou rozpočtovány výdaje na inves-
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Svoz tříděného odpadu v únoru
 Papír (modré pytle) 12. 2.
 Plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny
(oranž. pytle) 25. 2.
Upozorňujeme obyvatele rodinných domů, 

že platbu za odpad je nutné uhradit 

do 28. 2. 2020.

Svoz komunálního odpadu
Upozorňujeme občany, že den svozu komu-

nálního odpadu začíná vždy od 6.00 hodin! 
Přestože ve většině případů jsou Služby měs-
ta Slavičína schopny zajistit, že v určité lokali-
tě bude probíhat svoz vždy např. v odpoledních 
hodinách, kvůli možným nepředvídatelným okol-
nostem je nutno počítat s tím, že ve výjimečných 
případech se svoz uskuteční i v dopoledních ho-
dinách a naopak! Reklamacím nesvezených ná-
dob pak nemůže být vyhověno.

Odbor ŽPSM

tiční a ostatní jmenovité akce v celkové výši 55 449 
tis. Kč. V porovnání s rokem 2019 se jedná o na-
výšení částky o cca 49 %. Po zohlednění provoz-
ních výdajů, kapitálových výdajů a rozpočtových re-
zerv je celková rozpočtovaná částka výdajů z roz-

V roce 2019 přispěli na provoz nemocnice dár-
ci a sponzoři částkou 569 600 Kč. Město Slavičín
přispělo na provoz nemocnice částkou 600 000 Kč. 
Z této částky bylo použito 200 000 Kč na opravu ha-
várie potrubí teplé vody. Na digitalizaci rentgenové-
ho přístroje dalo město Slavičín nemocnici částku 
595 000 Kč.

Obce přispěly nemocnici částkou 150 500 Kč 
formou darů a 70 000 Kč formou dotace na pro-
voz. Z těchto fi nančních prostředků nemocnice po-
řizovala zdravotnický materiál a pomůcky pro pa-
cienty na lůžkovém oddělení následné péče (oxyge-
nátor na výrobu kyslíku, hydraulické chodítko, tele-
vize na lůžkový pokoj, myčka nádobí na lůžkové od-
dělení). Z dotací byla rovněž zakoupena další elek-
tricky ovládaná lůžka na pokoje pacientů včetně an-
tidekubitních matrací.

Sponzorské dary od fi rem tvoří částku ve výši 
125 000 Kč. Český svaz žen Slavičín daroval 
6 000 Kč. Z darovaných fi nančních prostředků byla
rovněž vybavena interní ambulance.

Pacienti a jejich příbuzní přispěli nemocnici část-
kou 218 100 Kč.

Významným přínosem pro vybavení nemocnice 
byl věcný sponzorský dar od fi rmy PRABOS PLUS, 
a.s., Slavičín. Prabos nám zakoupil nový ultrazvuk 
do ambulance, jelikož starý přístroj po 12 letech 
provozu přestal fungovat.

Všem dárcům a sponzorům srdečně děkujeme 
za jejich fi nanční i věcnou pomoc. Příspěvky nám 
pomáhají udržet provoz nemocnice a nákupem po-
můcek usnadnit zdravotníkům každodenní práci 
a našim pacientům zpříjemnit jejich pobyt na ne-
mocničním lůžku.

MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice

počtu města na rok 2020 ve výši 152 387 tis. Kč
o cca 17% vyšší v porovnání s rokem předcházejí-
cím. Ke krytí schodku rozpočtu na rok 2020 ve výši
19 003 tis. Kč, včetně ročních splátek v minulos-
ti přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 5 772 tis.

Kč, budou zapojeny úspory z let minulých v celko-
vé výši 25 151 tis. Kč. Pro rok 2020 není rozpočto-
váno přijetí úvěru.

Ing. Petr Lysáček, 
vedoucí ekonomického odboru MěÚ

Poděkování za sponzorské dary pro
Městskou nemocnici Slavičín v roce 2019

Přehled dárců: Kč

Město Slavičín 600 000,-

Bohuslavice n. Vláří 10 000,-

Brumov-Bylnice 30 000,-

Haluzice 6 000,-

Hostětín  3 000,-

Jestřabí 15 000,-

Křekov 3 500,-

Lipová 10 000,-

Loučka 5 000,-

Návojná 5 000,-

Nedašov  5 000,-

Nedašova Lhota 5 000,-

Petrůvka 5 000,-

Poteč 5 000,-

Rokytnice 10 000,-

Rudimov 10 000,-

Slopné 10 000,-

Šanov 5 000,-

Štítná nad Vláří 20 000,-

Tichov 5 000,-

Valašské Klobouky 15 000,-

Vlachovice 20 000,-

Vysoké Pole 10 000,-

Újezd 5 000,-

Fyzické a právnické osoby:

Český svaz žen Slavičín 6 000,-

Kovos, spol. s r.o., Slavičín 10 000,-

Jan Cala CZ, s. r. o., Zlín 10 000,-

Agrol, spol. s r.o., Slavičín 5 000,-

TVD-Technická výroba, a.s. 100 000,-

Od začátku roku je v platnosti novelizace vy-
hlášky, která stanovuje obcím povinnost zajis-
tit celoroční místa pro oddělené soustřeďování 
jedlých olejů a tuků. Město Slavičín tuto povin-
nost splňuje možností odevzdání jedlých tuků
a olejů ve svém sběrném dvoře v ulici Pod Kaš-
tany (areál Služeb města Slavičína) dle provozní 
doby. V žádném případě oleje nevylévejte do vý-
levky nebo kanalizace! Při ochlazení tuků se vy-
tvářejí hrudky, které na sebe nabalují další nečis-
toty a usazeniny a vytvářejí v kanalizačních rou-
rách odolný povlak. Tuky a oleje pak urychlují ko-
rozi kanalizačního zařízení, které snadno a rych-
le ucpávají.

Jak se tedy s vysmaženým olejem doma vypo-
řádat? Menší množství tuků, například z pánve, je
možné vsáknout do ubrousku nebo papírové ku-
chyňské utěrky a tu pak vhodit do směsného od-
padu. Větší množství přelejeme do plastové láhve,
uzavřeme a odevzdáme na sběrném dvoře. Rost-
linné tuky se pak využívají při výrobě metylesteru, 
který se přidává do nafty jako biopalivo. Další vy-
užití je i v kosmetickém, gumárenském a samo-
zřejmě chemickém průmyslu. Technické oleje (vy-
jeté motorové) nikdy nesléváme dohromady s jed-
lými tuky! Tyto oleje se řadí mezi nebezpečné lát-
ky. Odevzdat je můžete ve sběrném dvoře nebo
na místech zpětného odběru, kterými jsou čerpa-
cí stanice a autoservisy.

Ing. Radka Hořáková, vedoucí odboru 
životního prostředí a správy majetku MěÚ

Olej do kanalizace
nevylévejte,
ucpete tak odpady

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, 
které se uskuteční v úterý 4. února od 16.30 hodin v sále Sokolovny.

 Zveme Vás na výstavu prací studentů Univerzity Tomáše Bati na téma Slavičín. Vernisáž výstavy s ná-
zvem Písmo v prostoru se uskuteční ve středu 5. února v 17.00 ve výstavních prostorách 1. patra radni-
ce, poté bude volně přístupná po celý únor v otevírací době městského úřadu. (red)
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Co si občané myslí o fungování Městského úřadu 
ve Slavičíně a práci jeho zaměstnanců? Jaký mají 
občané názor na současnou úroveň komunikace 
města včetně jednotlivých komunikačních kanálů? 
Jsou spokojeni s kvalitou života ve městě a spole-
čenskými událostmi, které se zde konají? Na tyto, 
ale i další otázky jsme se snažili nalézt odpověď 
v realizovaném dotazníkovém šetření, kde cílovou
skupinu tvořili občané Slavičína.

Dotazníkové šetření je součástí projektu „Zavá-
dění principů Smart Governance v regionu Východní 
Moravy“, na kterém Slavičín spolupracuje se Sdru-
žením měst a obcí Východní Moravy. Předkláda-
ný dokument představuje klíčové poznatky z toho-
to průzkumu. Dodejme, že dotazníkové šetření bylo 
strukturováno do 3 oblastí, a to:

Komunikace s občany.
Kvalita života a spoluúčast občanů na správě 

města.
Spokojenost s fungováním Městského úřadu Sla-

vičín.
Sběr dat probíhal od 11. října do 20. listopadu 

roku 2019. Forma distribuce dotazníku byla jak
elektronická (prostřednictvím odkazu na elektro-
nickou verzi zveřejněného na webové stránce měs-
ta), tak i fyzická (prostřednictvím tištěného dotazní-
ku s možností odevzdáním na podatelnu). Následně
byla získaná data analyzována, vyhodnocena a in-
terpretována. Hlavní zjištění jsou předmětem aktu-
álně předkládaného dokumentu.

Do šetření se celkem zapojilo 361 respondentů
(5,58 % z celkového počtu obyvatel města) z řad ob-
čanů Slavičína. Toto množství lze považovat za ade-
kvátní při realizaci obdobných průzkumů (viz na-
příklad dotazníkové šetření z Ostravy, které čítalo 
2,3 % obyvatel). Nejvíce zapojených občanů do še-
tření uvedlo jako své místo bydliště sídliště Malé
Pole, Osvobození (129), respektive „Za vodú“ (90) 
a sídliště Vlára, Zahradní, Komenského (68).

Komunikace s občany
Odpovídající úroveň komunikace města je klíčová

pro prezentaci a přijímání informací občany. Proto 
nás v první sekci realizovaného dotazníkového šet-
ření zajímalo, jaký mají občané názor na mj. komu-
nikační kanály používané městem. Na základě od-
povědí u úvodní otázky můžeme konstatovat, že ob-
čané mají dostatek informací o aktuálním dění 
ve městě (označeno 82 % respondentů). Předsta-
vitelé města tak dle občanů dostatečně informu-
jí o klíčových událostech ve městě prostřednictvím 
několika komunikačních kanálů.

Z grafu níže je patrné, že 60 % občanů nejčastěji
čerpá informace o aktuálním dění ve městě ze 
Slavičínského zpravodaje, 21 % preferuje webové 
stránky města a 14 % využívá Facebook. Je tak 
evidentní, že získávání informací prostřednictvím 
Slavičínského zpravodaje dominuje mezi zapo-
jenými občany města do šetření. S ohledem na ro-
zvoj informačních technologií v současnosti je tato 
skutečnost poměrně překvapivá.

Mezi preferované formy komunikace v „úřed-
ních věcech“ bylo identifi kováno osobní jednání 
(46 %), elektronická komunikace (34 %) následo-
vaná písemnou komunikací (10 %). Relativně pře-
kvapivě se na prvním místě objevilo osobní jednání 
na trase občan – pracovník MěÚ.

Pro občany jsou poté nejzajímavější informa-
ce spojeny se společenskými a kulturními akcemi 
ve městě (45 % respondentů), s komentáři před-

stavitelů města ke konkrétním událostem (22 %) či
s připravovanými investičními akcemi (18 %). Rela-
tivně rovnoměrné rozložení procent u jednotlivých
odpovědí značí, že vzorek respondentů byl dostateč-
ně rozmanitý, co se týče skladby žádaných informa-
cí. Pro město z toho plyne, že na všechny doposud
předávané informace by mělo klást stejnou váhu
pozornosti. Poznamenejme, že občané zde moh-
li označit pouze jeden typ preferovaných informací 
z uvedených možností.

U navazujících otázek byla analyzována spokoje-
nost občanů s úrovní webové stránky a Slavičínské-
ho zpravodaje. Doplňme, že grafy ilustrují počty od-
povědí respondentů u jednotlivých kritérií. Z výsled-
ků vyplývá, že oba tyto komunikační kanály jsou
ve sledovaných ukazatelích vnímány kladně (se
současnou webovou stránkou je spokojeno v prů-
měru 74 % respondentů, se Slavičínským zpravoda-
jem pak 84 % respondentů). Jako kritičtější oblastí 
současné webové stránky města lze označit orien-
taci a přehlednost (17 % nespokojených responden-
tů) a grafi ckou úpravu (bezmála 12 % responden-
tů). U Slavičínského zpravodaje lze v této věci ho-
vořit primárně o množství poskytovaných informací 
(10 % nespokojených respondentů) a grafi cké úpra-
vě (8 % respondentů).

Kvalita života
U druhé oblasti dotazníkového šetření jsme ana-

lyzovali názory občanů Slavičína ve věci kvality živo-
ta. Obecně lze říci, že nespokojení občané na da-
ném území mají větší tendenci k migraci do jiných
regionů. Tento aspekt a pohled na aktuální situa-
ci v regionu je tak z hlediska představitelů formují-
cích regionální politiku nezbytný. S ohledem na roz-
sáhlost této tematické oblasti jsme se v rámci šet-
ření soustředili na zjištění subjektivních názorů ob-
čanů na život ve městě. Pohledem na vyhodnocení 
úvodní otázky této sekce je patrné, že drtivá větši-
na respondentů (87 %) je v současné době spoko-
jena s životem ve Slavičíně.

Občané měli dále možnost přidat konkrétní dů-
vody jejich (ne)spokojenosti s životem ve Slavičíně
(otevřená doplňující otázka). Ve sběru podnětů se
tak objevily i negativnější ohlasy občanů, které jsou
shrnuty do čtyř zastřešujících kategorií, a to: životní 
prostředí a veřejná zeleň, sport a volný čas, doprava
a její infrastruktura (nedostatek parkovacích míst),
občanská vybavenost (mj. nejpočetněji uváděná ab-
sence cukrárny/kavárny, dentistů a dalších služeb).
Výčet doplňme o následující komplexnější dva pří-
spěvky občanů. Jeden z nich si pochvaluje součas-
nou kondici města, druhý již tak pozitivní není:

„Život ve Slavičíně je bezvadný. Klidné a hlavně

bezpečné (!) město, zároveň s výborným množstvím
velmi různorodých kulturních akcí. Na kvalitě živo-
ta ve městě poslední dobou přidává činnost města,
rozhýbaly se projekty, které se řešily už delší dobu,
přišlo se s novými věcmi,… Město s aktuálním ve-
dením viditelně prosperuje a jeho činnost mi dělá
radost!“ (R1)

„Málo to tady žije, málo akcí pro mladé. Nedosta-
tek pracovních míst a hlavně špatně ohodnocená
oproti jiným místům v ČR. Šílená dopravní dostup-
nost – málo spojení do krajského města, ale i na-
příklad do bližších měst – Valašské Klobouky (o ví-
kendu v podstatě nemožné, v týdnu poslední spoje-
ní zpět po 18. hodině). Co nás tady drží, je rodina
a krásné okolí.“ (R2)“

Neméně pozitivní zprávou je také to, že 79 % re-
spondentů nezvažuje odstěhování ze Slavičína.
18 % respondentů má opačné stanovisko. Jako nej-
častější důvody odstěhování do jiného města byly
uváděny primárně lepší pracovní příležitosti (v 50 %
případů).

Na základě dalších získaných poznatků může-
me tvrdit, že kvalita života ve městě si podle ob-
čanů udržuje konstantní úroveň. 44 % dotázaných
občanů si myslí, že se nezměnila, a podle 35 % se
zlepšila. Jenom 14 % se domnívá, že se kvalita ži-
vota ve městě zhoršila. Tato zjištění jsou v souladu
se současným trendem růstu životní úrovně a kva-
lity života v rámci většiny regionů České republiky.

Z odpovědí u další otázky lze konstatovat, že ob-
čané vnímají veskrze pozitivně (46 %) zpětnou vaz-
bu od vedení města na jejich potřeby a podněty. 
Nicméně 21 % o tom přesvědčeno není. Odpověď
respondentů byla v některých případech doplněna
o konkrétní připomínky, které nejčastěji směřova-
ly k ochotě vedení města více naslouchat názorům 
občanů, a následně je brát do úvahy při rozhodo-
vání. Objevily se ale i pochvalné stanoviska občanů
v kontextu práce současného vedení města. V této
souvislosti uveďme zejména tyto výroky:

„Zlepšila se komunikace, otevřely se nové komu-

Život ve Slavičíně z pohledu občana: vyhodnocení dotazníkového šetření
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nikační kanály, vedení města i podřízené organiza-
ce (např. SMS) pružně reagují na podněty veřejnos-
ti.“ (R1)

„Je tu nové vedení a doba je krátká na posouze-
ní. Nicméně už teď je vidět, že se něco zlepšilo a je 
tu větší interakce s občany.“ (R2)

71 % respondentů si dále myslí, že je ve Slavi-
číně dostatek příležitostí ke vzájemným spole-
čenským kontaktům. Pouhých 14 % občanů má
pak názor opačný. Lze tedy říci, že současný počet
akcí a událostí pořádaných ať už městem či míst-
ními spolky a neziskovými organizacemi je tak do-
statečný. Samozřejmě ale musíme doplnit, že by
náplň těchto aktivit měla být adekvátně rozmanitá 
tak, aby byly spokojeny pokud možno všechny věko-
vé kategorie obyvatel města.

V další otázce nás zajímalo, zdali se občané 
účastní společenských událostí konaných ve Slavi-
číně. Na základě vyhodnocení výsledků můžeme 
konstatovat, že nejvíce občanů se těchto událostí 
účastní občas (49 %) respektive často (35 %). Dob-
rým signálem je rozhodně ta skutečnost, že ze zapo-
jených respondentů pouze 2 % tyto aktivity zcela ig-
norují. Tento fakt svědčí o poměrně živé zdejší ko-
munitě zapojující se do konaných událostí ve měs-
tě.

V návaznosti na předchozí otázku byla zkoumá-
na spokojenost občanů ve vztahu k nabídce udá-
lostí pořádaných ve městě. Z odpovědí je zřejmé,
že valná většina respondentů (68 %) je se součas-
ným stavem společenských akcí spokojena. 21 % 
respondentů přijde současná nabídka nedostateč-
ná. Opět zde měli občané možnost blíže specifi ko-
vat konkrétní důvody své (ne)spokojenosti. 

V závěru této sekce mohli občané navrhnout 
akci či událost, která jim ve městě v současné době 
schází. Občané by v této souvislosti uvítali větší po-
čet pořádaných hudebních koncertů (uvedeno 37 
respondenty), více divadelních akcí (napsáno 17 í
respondenty), pravidelné farmářské trhy či food 
festival (navrženo 15 respondenty), více akcí pro 
mladé a přednášek/besed na zajímavá témata
(sděleno shodně 13 respondenty). Zmiňme napří-
klad tyto konkrétní připomínky občanů:

„Ve městě postrádám kulturní akce, jako jsou tra-
diční a řemeslné trhy, dále koncerty známých osob-
ností, které by přilákaly obyvatele okolních obcí, 
také tu chybí stálé kino.“ (R1)“

„Více akcí v parku, třeba farmářské trhy, hudeb-
ní produkce aj. Ale hlavně buď o víkendu, nebo od-
poledne a ne dopoledne jako rozsvícení vánočního 
stromu.“ (R2)“

Spokojenost s fungováním MěÚ Slavičín
V závěrečné části šetření byla analyzována cel-

ková spokojenost občanů s prací zaměstnanců 
MěÚ. V této věci se ukázalo, že 68 % responden-
tů je s činností pracovníků MěÚ Slavičín spokoje-
no, a pouze 10 % má názor opačný. Necelá čtvrtina 
(22 %) má neutrální stanovisko. Současná výkon-
nost místní samosprávy je tak vnímána velmi pozi-

tivně, což je cenná zpětná vazba pro zaměstnance
MěÚ a vedení města. Nicméně i přes to by se nemě-
lo usnout na vavřínech, jelikož stále existuje prostor 
pro zlepšení. Rovněž je otázkou, zdali by se dosáh-
lo stejných hodnot při vyšším počtu zapojených ob-
čanů do průzkumu.

V navazující části šetření bylo předmětem hod-
nocení několik vybraných kritérií, které jsou rozho-
dující pro efektivní, transparentní a vstřícný výkon 
samosprávy města směrem k veřejnosti. Na zákla-
dě získaných poznatků lze prohlásit, že všechny mě-
řené kategorie dosáhly relativně vysokých hodnot 
spokojenosti (v průměru cca 68 % spokojenost ob-
čanů u zkoumaných ukazatelů). Mírně negativněji 
byla vnímána rychlost odvedené práce (nespoko-
jenost zde vyjádřilo 18 % respondentů), potažmo 
ochota a vstřícnost (14 % respondentů) či kvalita 
odvedené práce (13 % respondentů). Tento fakt lze 
do jisté míry odůvodnit nižší kapacitou pracovníků 
MěÚ ve vztahu k množství vykonávané agendy, kte-
rou mají na starost.

Další otázka byla směřována na hodnocení vy-
braných složek fungování MěÚ Slavičín, jako napří-
klad otevírací/čekací dobu, poskytování služeb ob-

čanům či vzhled interiéru včetně orientačních prv-
ků. Valná většina občanů se k těmto složkám sta-
ví velice kladně, což lze dokumentovat čísly z gra-
fu 16 níže reprezentující počty odpovědí (v procent-
ním vyjádření lze výsledky interpretovat tak, že 
v průměru je cca 75 % občanů spokojeno s jed-
notlivými analyzovanými složkami). I přes relativ-
ně vysoké procento spokojenosti u posledního sle-
dovaného ukazatele (využívání moderních technolo-
gií při poskytování služeb občanům) lze hovořit o ně-
kolika opatřeních, které nejsou v současnosti měs-
tem využívány (namátkou uveďme například on-line
objednávkový systém, apod.). Nedostatky můžeme
také spatřit v otevřenosti úřadu směrem k veřejnos-
ti, což je potvrzeno i konkrétními připomínkami ob-
čanů k této oblasti.

Poslední zkoumaná sekce byla zakončena ote-
vřenou otázkou, kde měli občané příležitost napsat
konkrétní náměty vedoucí k lepšímu fungování MěÚ
Slavičín. V několika případech byla vyjádřena spo-
kojenost se současným starostou města, potažmo
konkrétními pracovníky MěÚ.

Zdroj: studie z projektu Smart governance v regi-
onu Východní Moravy

Dotazníkové še-
tření je součás-
tí projektu Zavádě-
ní principů smart 
governance v regi-
onu východní Mo-
ravy, na kterém 
město spolupra-
cuje se Sdružením 

měst a obcí Východní Moravy. Filip Kučera je odbor-
ným garantem projektu a kromě toho působí také 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Dotazníkové šetření realizujete i v jiných ob-
cích Zlínského kraje. Jak si Slavičín stojí co 
do účasti občanů?

Určitě nás příjemně překvapil velmi slušný zájem 
obyvatel, kdy se do dotazníkového šetření zapojilo 
bezmála 6 % obyvatel. Ve srovnání s ostatními měs-
ty, kde jsme v poslední době obdobné šetření děla-
li, je to opravdu nadprůměrná hodnota. To naznaču-
je, že lidem ve městě záleží na debatě o fungování 
a dalším rozvoji města.

Zaujalo Vás ještě něco jiného v celkových vý-

sledcích?
Velmi pozitivní vztah a zájem obyvatel Slavičína

naznačuje to, že se nebáli využívat otevřených od-
povědí, u kterých se rozepsali nad tím, co mají rádi,
ale i třeba nad tím, co ze služeb jim chybí. Poměr-
ně tady rezonovaly chybějící služby jako třeba kavár-
ny nebo restaurace. Ale mám pocit, že zrovna v tom-
to se situace ve městě začíná zlepšovat. Dobré je
také zmínit, že téměř 80 % všech respondentů ne-
přemýšlí nad tím, že by se ze Slavičína odstěhova-
li. Právě odliv obyvatele v poslední době v případě 
menších měst poměrně častý negativní trend.

Dotazník proběhl v rámci projektu zaměřeného
na koncept smart governance. Co si pod tímto an-
glickým pojmem máme představit?

V poslední době se hodně mluví o konceptu chyt-
rých měst nebo také smart city, který je vnímán spí-
še z pohledu moderních technologií. Přístup smart
governance je mimo jiné o tom, že chytré město je
takové, které je spravováno otevřeně a snaží se ma-
ximálním způsobem vtáhnout do dění i místní oby-
vatele. Jako třeba v případě dotazníkového šetření 
ve Slavičíně.  (šim)

Autor dotazníku Filip Kučera: Lidem
ve městě záleží na jeho dalším rozvoji
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PODPORA SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI V ROCE 2020

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín Dětské rybářské závody 2020 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín TFA Slavičín 10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín O pohár SDH Slavičín 5 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

VII. ročník ,,Miškářského poháru“ a
V. ročník noční soutěže JLNS 20 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

Podpora družstev mužů v požárním 
sportu 15 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nevšová

Celoroční podpora činnosti a rozvoje
mládeže hasičského sportu v obci 
Nevšová

15 000

Kuželkářský klub Slavičín, z.s. Zajištění provozu sportovního zařízení 
kuželny 45 000

Spolek Zvonek Tenis pro všechny 35 000

Přátelé z lásky, z.s. Rekondiční pobyt pro rodiny s 
handicapovanou osobou 15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis žáci – celoroční činnost 38 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis muži – celoroční 
činnost 35 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis veteráni – celoroční 
činnost 27 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. 49. ročník turnaje ve stolním tenise 10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl stolní tenis – 29.ročník turnaje TOP
VALAŠSKA 10 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal ženy – celoroční činnost 20 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal juniorky – celoroční 
činnost 5 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl volejbal žačky – celoroční činnost 15 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Cvičení žen a míčové hry mužů 5 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl atletiky – celoroční činnost + Běh
vítězství 18 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl basketbal – celoroční činnost 30 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl turistiky – celoroční činnost 7 000

Sportovní kluby Slavičín, z.s. Oddíl šachy – celoroční činnost 18 000

War Sports Team Slavičín z.s. Celoroční činnost 30 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s. Sportovní soustředění mladých
fl orbalistů 10 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s. Přátelský turnaj ve fl orbale 5 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s. Účast v lig. soutěži mladších a starších 
žáků 25 000

Florbal Snipers Slavičín, z.s. Účast v lig. soutěži 6. reg. ligy mužů 25 000

ParaAgility Walachia, z.s. Pořádání 1. Mistrovství ČR v paraagility, 
Valašské dvojzkoušky 5 000

ParaAgility Walachia, z.s. Celoroční činnost 7 000

Spolek Skatepark Slavičín Slawex skate contest 7 000

Rodinné a mateřské centrum
Slavičín, z.s. Rehabilitační cvičení 5 000

Orel Jednota Slavičín Badminton 8 000

Ing. Milan Ptáček Zajištění nesoutěžní sportovní a
tělovýchovné činnosti 7 000

Jiří Havlín Turnaj ve stolním tenise 2 000

Jiří Havlín Sportovní den - turnaj v nohejbale 4 000

Ing. Eva Hubíková Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 5 000

Prokop Šuráň Amatérská fotbalová liga Slavičín - jarní 
část 2020 8 000

Jakub Zvoníček Nohejbalový turnaj 3 000

Barbora Malaníková Slavičínský miomoveRUN 15 000

Šárka Valčíková Atletický den pro děti a mládež 10 000

Ondřej Svoboda Alps Open Innsbruck 2020 3 000

Štěpán Satin Amatérská tenisová liga Slavičín 3 000

Daniel Plášek Výroba nových dresů s logem města
Slavičín 5 000

Dům dětí a mládeže Slavičín,
příspěvková organizace

11. ročník Slavičínského čtyřboje
ženských družstev 5 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 600.000,-

PODPORA ROZVOJE KULTURY V ROCE 2020

Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Divnice Dětský den  + kácení máje 5 000

Junák – český skaut, středisko 
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Drakiáda 1 500

Junák – český skaut, středisko 
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Stezka odvahy 2 000

Junák – český skaut, středisko 
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Betlémské světlo 1 000

Junák – český skaut, středisko 
A.B. Svojsíka Slavičín, z.s. Zážitkový kurz první pomoci 3 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín Slavičínský plamínek 10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Slavičín Dětský karneval 5 000

Římskokatolická farnost Slavičín Farní den 2020 4 000

Spolek Diaklub Slavičín Celoroční činnost DIAKLUBU 8 000

Spolek Zvonek Divadlo nejen pro děti - sezóna 2020 19 000

Přátelé z lásky, z.s. Poznávací a vzdělávací den 3 000

Orel jednota Slavičín Orelští senioři cestují za poznáním 3 000

Charita Slavičín 20.výročí založení Charity Slavičín 15 000

Charita Slavičín Canisterapie - pes terapeutem 3 500

SemTamFór z.s. Valašské křoví 2020 32 000

SemTamFór z.s. Celoroční činnost 10 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s. Jednorázové akce pro rodiny s dětmi 10 000

Rodinné a mateřské centrum 
Slavičín, z.s. Logopedická prevence hrou 0

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Hrádek na Vlárské Dráze Fašanky 2 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Hrádek na Vlárské Dráze Dětský den 3 000

Klub přátel historie Slavičínska Zajištění provozu Klubu přátel historie
Slavičínska na rok 2020 16 000

Pěvecký sbor CANTARE, z.s. Celoroční činnost – koncert k 20.výročí 
existence CANTARE 25 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace Létající dravci kolem nás 5 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace Dětský den a pouť ke Dni dětí 5 000

Orel Jednota Slavičín Vánoční kumštování 8 500

Orel Jednota Slavičín Mikulášské odpoledne 2 000

Základní škola Slavičín – Vlára,
příspěvková organizace Cimbálová muzika Slavičan 36 000

Základní umělecká škola Slavičín Vánoční koncert ZUŠ Slavičín 2020 6 000

Základní umělecká škola Slavičín 10 let ZUŠ v parku 6 000

Pavel Masař Soutěžní utkání družstev v Petanque –
kluby seniorů 3 000

Pavla Sudková Helfíkův kotár 2020 23 500

Mgr. Šárka Končická Slavičínské cérky 10 000

Jiří Havlín Rozsvicování vánočního stromu 5 000

Jiří Havlín Vykrajování dýní 1 000

Jiří Havlín Hodová zábava 2 500

PhDr. František Anders Celoroční činnost Klubu seniorů Nevšová 4 500

René Bil Kluby zdraví Slavičín 2020 6 000

Miroslava Ševčíková Dětský karneval 2 000

Lenka Kovářová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 3 500

Mgr. Kristýna Dvořáková Neleň! 2020 25 000

Jarmila Jordánová Zpříjemnění setkání seniorů ve Slavičíně  4 000

Jakub Zvoníček Dětský den 3 000

Jakub Zvoníček Staň se i ty muzikantem! 8 500

Josef Pešek Petanquový turnaj 4 000

Josef Pešek Celoroční činnost senior klubu Divnice  2 000

Jaroslav Mana Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 3 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 360.000,-

 POSKYTNUTÉ PROGRAMOVÉ DOTACE MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2020
Zastupitelstvo města Slavičín usnesením č. VIII/3/2019 ze dne 18. 12. 2019 schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2020 v celkové výši 1.180 000,- Kč.
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PODPORA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto
v Kč

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

Polonéza žáků 9. ročníku ZŠ Slavičín 
- Vlára 3 500

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Čertoviny pro I. stupeň ZŠ Slavičín - Vlára 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Svatomartinský průvod 6 500

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace O pohár primátora města Nová Dubnica 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Cheerleaders 8 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Mezinárodní sportovní den 2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Sportovní liga ZŠ 2020 2 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Mikulášská laťka 1 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Valašská sportovní liga 2020 6 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace

Podpora environmentální výchovy na 
Ekoškole ZŠ Slavičín - Vlára 3 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Podpora folkloru ve Slavičíně 10 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Pohádková tělocvična 4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Zlínský vorvaň 4 000

Základní škola Slavičín – Vlára, 
příspěvková organizace Prezentování mažoretek 7 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Orientální tance DDM Slavičín 5 000 

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Dýňohraní a dýňová strašidýlka 2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Závodí celá rodina 2 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace 17. ročník Pohádkiády 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

20. ročník modelářské soutěže 
Slavičínský šikula, 16. ročník 
Slavičínského zoubku a 16. ročník 
Slavičínského wyhazováku

19 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Mladí šachisté DDM Slavičín 6 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Baví se celá rodina + adventní tvoření 1 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace Dětský den s domečkem 3 000

Dům dětí a mládeže Slavičín, 
příspěvková organizace

Podpora činnosti kroužku Programování 
a robotiky při DDM Slavičín 12 000

Základní škola Slavičín – Malé 
Pole, příspěvková organizace Karneval 8 000

Základní škola Slavičín – Malé 
Pole, příspěvková organizace

Putování broučků a berušek (lampionový
průvod) 3 000

Základní škola Slavičín – Malé 
Pole, příspěvková organizace Halloweenská párty 5 000

Základní škola Slavičín – Malé 
Pole, příspěvková organizace Celoroční činnost COUNTRY kroužku 5 000

MŠ Slavičín - Vlára Vlárečka – folklorní soubor 10 000 

Základní umělecká škola Slavičín Festivalový koncert ZUŠ Slavičín a ZUŠ
Val.Klobouky ve Val.Kloboukách 4 000

Základní umělecká škola Slavičín Benefi ční koncert pro Charitu Slavičín 4 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Vánoční laťka 2020 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín

23. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze
Slavičína a okolí 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Florbalový turnaj v roce 2020 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Turnaj v nohejbale 1 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Pěvecký sbor GJP Slavičín 3 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín

Dramatický kroužek na Gymnáziu Jana
Pivečky Slavičín 1 000 

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Spolupráce se zahraničními školami 5 000

Gymnázium Jana Pivečky a 
Střední odborná škola Slavičín Majálesový průvod městem 1 000

Základní škola Slavičín, Hrádek
na Vlárské dráze Pracovní dílny 1 500

Základní škola Slavičín, Hrádek
na Vlárské dráze Družina plná zábavy 1 500

Celkem na dotační titul poskytnuto: 170.000,-

PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2020

Název žadatele Název projektu (účel) Poskytnuto 
v Kč

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín

Chovné potoky, odchov pstruha
potočního 6 000

Myslivecký spolek Nevšová Péče o volně žijící zvěř 10 000

Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Slavičín

Nákup včelích matek a Medové
odpoledne 15 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín 
z.s. Péče o volně žijící zvěř 10 000

Myslivecký spolek Jamné Slavičín 
z.s. Udržování mysliveckých políček  9 000

Celkem na dotační titul poskytnuto: 50.000,-

Stalo se již tradicí, že první sobota
v lednu je zasvěcena Tříkrálové sbír-
ce. Také letos 4. ledna se ve Slavi-
číně a okolních obcích opět po roce
vydali koledníci do ulic, aby předa-
li všem obyvatelům radostné posel-
ství Vánoc, potěšili je svým zpěvem
a přáním všeho dobrého v novém
roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná
nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledo-
valo celkem 70 skupinek – 70 do-
spělých a 210 koledníků.

Díky slunečnému počasí, které 
přispělo k nadšení koledníků, a díky
vstřícnému přijetí v domácnostech
se podařilo vykoledovat opět vyšší 
částku než v minulém roce.

Celkový výtěžek v uvedených far-
nostech činil 606 423 korun. Z této

Vybráno v obci nebo její části Rok 2019 Kč Rok 2020 Kč

Slavičín město 133 731 135 474

Divnice 10 440 12 097

Hrádek 26 301 28 567

Nevšová 18 777 20 220

Bohuslavice 13 298 12 544

Lipová 15 174 16 165

Petrůvka 15 300 15 251

Rudimov 13 110 14 843

Štítná n. Vláří-Popov 85 152 96 871

Rokytnice 24 916 25 446

Jestřabí 11 268 11 213

Újezd 34 091 31 444

Slopné 34 689 37 336

Vysoké Pole 32 029 33 928

Drnovice 16 120 16 233

Loučka 16 813 20 025

Vlachovice 39 715 45 344

Vrbětice 13 756 14 960

Haluzice 2 034 2 144

Vlachova Lhota 9 100 8 852

Křekov 4 794 7 466

Celková částka 570 608 606 423

částky bude 58 procent využito
v těchto farnostech pro pomoc ro-
dinám, matkám v tísni, starým
a nemocným lidem, lidem v nouzi,
na humanitární pomoc a podporu 
charitního díla Charity Slavičín.

Všem dárcům, kteří svým fi nanč-
ním darem přispěli do pokladniček,
patří velké díky. Charita Slavičín
chce touto cestou poděkovat všem, 
kteří se nějakým způsobem podíle-
li na přípravě a realizaci Tříkrálové 
sbírky 2020. Děkujeme především
koledníkům a jejich vedoucím za je-
jich ochotu jít koledovat a snahu
udělat něco pro druhé. 

Děkujeme Vám, že pomáháte 
s námi.

Mgr. Milena Tománková,
ředitelka Charity Slavičín

Tříkrálové sbírce přálo počasí, výtěžek
přesáhl 600 tisíc korun
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Na prahu nového roku uvádím několik statistic-ik statistic-
kých údajů roku 2019 z pohledu Obvoddního oddě-
lení Policie ČR Slavičín. Ve služebním obbvodě zdej-
ší policie bylo evidováno celkem 1139 uddálostí, kdy 
z toho bylo prověřováno 88 trestných činnů, 697 še-
třených přestupků a 354 dalších událosstí a prově-
rek. V porovnání s loňským rokem jsmee zazname-
nali nárůst trestné činnosti a pokles v ooblasti pře-
stupků. V objasněnosti trestných činů sse podařilo
dosáhnout čísla 69,4 %, což sice znameená její sní-
žení oproti loňskému roku, ale nadále sse pohybu-
jeme nad průměrem objasněnosti celéhho Krajské-
ho ředitelství policie Zlínského kraje a roovněž i nad 
úrovní okresní. Největší oblast tvoří majetková trest-
ná činnost, do níž spadá i případ vloupánní do rodin-
ného domu ze začátku roku 2019 s vícee než milió-
novou škodou. Mezi nejčastěji šetřené ttrestné činy 
patří maření výkonu úředního rozhodnuttí a vykázá-
ní, ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání 
povinné výživy, krádeže a ublížení na zdraaví. Již dlou-
hodobě největší část přestupků tvoří přestupky pro-
ti bezpečnosti a plynulosti silničního prrovozu, pře-
stupky proti občanskému soužití a přesstupky pro-
ti majetku. Samostatnou kapitolou v oblasti BESIP
je stále narůstající počet řidičů motorovvých vozidel 
pod vlivem alkoholu a drog. Ze společnného obydlí 
jsme vykázali jednu násilnou osobu, která poté opa-
kovaně tento zákaz, včetně soudního, porušovala. š
Ve dvou případech jsme pátrali po pohřešovaných 

osobách. Obě osoby, nezletilou i psychicky nemoc-
nou osobu, se podařilo v poměrně krátkém čase vy-
hledat.

Díky loni proběhlé rekonstrukci získala budova 
slavičínské policie nový vzhled.

Na přelomu roku 2019 a 2020 ve Zlínském kra-
ji vzrostl počet vloupání do různých objektů. Ve Sla-
vičíně došlo k vloupání do garáží, jejichž pachate-
le se poměrně rychle podařilo odhalit. I přesto však 
apeluji na občany, aby nepodceňovali zabezpeče-
ní svých nemovitostí a uskladnili hodnotnější věci 
ve vhodnějších objektech. V této souvislosti žádám 
občany, aby byli pozorní na pohyb cizích osob a vo-
zidel a v případě výskytu podezřelých osob ihned 
informovali, např. telefonicky, policii. Nebezpečnou 
záležitostí, kterou mají na svědomí zjm. mladí řidi-
či s výkonnými vozidly a která může skončit nejen
ohrožením jejich životů, ale i životů, zdraví a majet-
ku dalších lidí, je bezohledná jízda ulicemi Slavičí-
na a okolí především ve večerních a nočních hodi-
nách. Na takové řidiče se ve spolupráci s příslušní-
ky dopravního inspektorátu v budoucnu zaměříme. 

Vzhledem k tomu, že patříme mezi příhranič-
ní oddělení, budeme i letos pokračovat ve společ-
ných hlídkách s Obvodným oddělením Policajného 
zboru SR v Nemšové, jejichž příslušníky tak může-
te potkat v doprovodu našich policistů i ve Slavičíně
a okolí. Celorepublikovou prioritou je i nadále ochra-
na tzv. měkkých cílů, tedy míst se zvýšeným výsky-
tem osob, tedy zjm. společenské, kulturní a sportov-tem osob tedy zjm společenské kulturní a sportov
ní akce, jelikož stále platí vládou vyhlášený I. stupeň

ohrožení terorismem. 
Dle plánu vedení Krajského ředitelství policie

Zlínského kraje by měly být letos, pravděpodobně
etí, ukončeny likvidační práce na mimo-kolem polol

osti výbuchů munice z roku 2014 v neda-řádné událo
ičních skladech. O aktuálnosti dopravní-lekých mun
mezi obcemi Lipová a Haluzice předemho omezení 

editelství dotčené obce. informuje ře
že se celorepublikový nedostatek policis-I přesto, ž
zdejšího obvodního oddělení, kdy jsmetů dotýká i 

evelením našich policistů opakovaně po-se i loni pře
ýpomoci“ našim kolegům v Praze, za-díleli na „vý

me plnění našich úkolů v drtivé většiněbezpečujem
ve spolupráci s kolegy z Valašských Klo-sami, příp. v
z Luhačovic. Především kvůli personální-bouk nebo z
vu v řadách policie je aktuálně „na sto-mu podstav
etentních institucí transformace zdejšího le“ u kompe
oddělení na nižší úroveň, resp. policejní obvodního o
oto Policie ČR jako zbrojený bezpečnost-stanici. A pr
dá nové zájemce o službu ve svých řa-ní sbor hled
adními předpoklady jsou: občanství ČR, dách. Zákla
st, věk minimálně 18 let, středoškolskébezúhonnos
zická, zdravotní a osobnostní způsobi-vzdělání, fy
ci o službu se mohou obracet na OOP lost. Zájemc
ul. Osvobození čp. 309 osobně či písem-Slavičín na u
cky na č. 974 666 761 nebo elektronicky ně, telefonic
l.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz.na e-mail: z
dní oddělení Policie ČR Slavičín přejiZa Obvod
nům, aby v načatém roce 2020 užívalivšem občan

pevné zdraví, spokojenost a pocit bezpečí.pevné zdrav
npor. Mgr. Leoš Marek, vedoucí oddělení

Medaili sv. Floriána převzal Karel Kose-
ček z rukou Vlastimila Navařila, náměstka sta-
rosty OSH Zlín, na valné hromadě SDH Divnice 
konané 28. 12. 2019. Oceněn byl za mno-
haletou obětavou práci u sboru. „Bra-
tr Karel Koseček je od roku 1961 čle-
nem SDH Divnice. Vždy patřil k nejaktiv-
nějším členům u sboru. Třicet let zastával 
funkci předsedy a dodnes nám svými zkuše-
nostmi pomáhá a radí při řízení sboru,“ uvedl“
Josef Bartošík, znovuzvolený starosta SHD 
Divnice. I vedení města se připojuje ke gratulan-
tům a přeje panu Karlovi hodně zdravíčka.  

(hub)

Činnost dobrovolných hasičů v dnešní době za-
hrnuje nejenom pomoc při hašení požárů a řešení 
různých mimořádných událostí, ale také zabezpe-
čování prevence na úseku požární ochrany a pre-
ventivně výchovné činnosti a sportovní činnosti 
mládeže a dospělých. Důležitá je také výchova mla-
dých hasičů, kteří jsou pak zařazováni do jednotek 
sborů dobrovolných hasičů, které zřizuje obec. Čin-
nost v těchto jednotkách však již vyžaduje zdravot-
ní a odbornou způsobilost.

Koncem minulého roku probíhaly v jednotlivých 
sborech výroční valné hromady, které měly mimo 
jiné i volební charakter. Po pěti letech tak členové 
SDH měli možnost zvolit své nové zástupce. V Ne-
všové se novým starostou SDH stal Ladislav Hus-
ták, který léta plnil funkci velitele jednotky. Jako 
nový velitel jednotky byl zvolen Jiří Struhař. Jme-
novat jej bude starosta města Slavičín po vyjádře-
ní Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 

Policie ČR informuje…

Sbory dobrovolných hasičů po pěti letech obměňovaly svá vedení
Také ve Slavičíně byl zvolen nový starosta. Po Jo-
sefu Janečkovi se funkce ujme Martin Lutonský,
který současně vykonává funkci velitele jednotky.
V Hrádku byl starostou znovu zvolen Libor Juřík,
ve funkci velitele jednotky bude pokračovat Jakub
Častula. V Divnicích obhájil funkci starosty i velite-
le jednotky Josef Bartošík. Odstupujícím starostům
patří velké poděkování za práci, kterou pro SDH
vykonávali a novým starostům přejeme hodně sil
a elánu při výkonu nové funkce.

Hlavním úkolem města Slavičín jako zřizovatele 
jednotek sboru dobrovolných hasičů města je zajiš-
tění jejich akceschopnosti. Každý rok proto přispí-
vá ze svého rozpočtu na pořízení věcných prostřed-
ků a zásahové techniky. Využívá také fi nančních
prostředků poskytovaných Ministerstvem vnitra
ČR a Zlínským krajem. V roce 2016 byla za podpo-
ry obou výše uvedených institucí pro potřeby JSDH
Slavičín pořízena cisternová automobilová stříkač-

ka T 815 CAS 20 a v roce 2019 dopravní automo-
bil VW Crafter. Jednotka SDH Nevšová byla v roce
2018 vybavena devítimístným dopravním automo-
bilem Ford Transit. Tímto se postupně řeší výměna
starých automobilů – přestavěných sanitek, které
město před lety obdrželo od Zdravotnické záchran-
né služby. V současné době usilujeme již po třetí 
o získání dotace na pořízení dopravního automobi-
lu pro Jednotku SDH Hrádek, která dosud disponu-
je historickým vozidlem T 805 a technicky již nevy-
hovujícím dopravním automobilem VW Transporter.
Doufám, že i v tomto případě se nám podaří dotaci
získat a pořídit pro hrádecké hasiče kvalitní a mo-
derní techniku.

Mgr. Iva Florešová,
vedoucí správního odboru MěÚ

Divnický hasič Koseček oceněn medailí

Možná jste zaznamenali u polikliniky novou 
značku „zákaz stání“. Prosíme o její respektová-
ní, zvláště proto, že tato cesta je jediným vjez-
dem do fi rmy Prabos plus, a. s. Parkoviště, které
se před vrátnicí fi rmy nachází, je pro zaměstnan-
ce a majitele fi rem sídlících v těchto budovách. 
Návštěvníci polikliniky mohou parkovat na parko-
vištích za pekárnou Ora u vchodu do parku. (fb)
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Dne 15. prosince 2019 proběhlo slavnostní pře-
střižení pásky nové cyklostezky Šanov – Horná 
Súča za účasti starostů obou dotčených obcí (Mi-
lana Humpoly a Juraje Ondračky), hejtmana Zlín-
ského kraje Jiřího Čunka a představitelů přilehlých
měst (slavičínská místostarostka Monika Hubíko-
vá) a obcí (např. za Rokytnici Antonín Goňa) z obou 
stran hranice ČR/SR. Doufáme, že i město Slavi-
čín se brzy napojí na tuto cyklotrasu. Když bude-
me příští rok úspěšní, vznikne ucelená trasa z Lu-
hačovic na Slovensko. Slavičínu zbývá postavit cyk-
lotrasu, která bude začínat  u železničního podjez-
du v ulici Ke Snožku a končit bude u nového kříže 
nad Rokytnicí, o němž jste si mohli přečíst vloni v říj-
novém zpravodaji. Zda se kopne do země, to závisí 
na dotaci z programu Interreg V-A - SR – ČR a bude 
rozhodnuto na jaře. Pokud by žádost o dotaci byla
úspěšná, tak by to pro město znamenalo spolu-
účast ve výši kolem jednoho milionu korun.

Co dále chystáme pro cyklisty? Ve fázi projekto-
vání je propojka Za Zemánky – Ke Snožku, ve fázi 
přípravy, což znamená výkup pozemků, je pak cyklo-
stezka Hrádek–Divnice. U této cyklostezky se obča-
né nejvíce ptají, proč nemá přednost? Jde o atrak-
tivní směr, do NTS Prometalu by mohla spousta Sla-

vičanů jezdit pohodlně
na kole atd. Toho jsme 
si samozřejmě vědomi, 
takže cyklostezku tímto 
směrem chápeme jako 
mimořádně důležitou, 
ale základem je získat 
do majetku pozemky, 
pak soulad s územním 
plánem, tvorba projek-
tové dokumentace, žá-
dost o dotaci a celé to-
hle kolečko, na jehož 
konci jsme teď v úseku 
Hrádek–Šanov. Není to 
tak rychlé a jednoduché, ale věříme, že to stihneme
do konce tohoto volebního období.

Dobrou zprávou pro Slavičín je určitě to, že Zlín-
ský kraj nedávno schválil aktuální koncepci cyklo-
dopravy – tedy krajský plán cyklostezek i to, kudy
by mohly vést. Trasy, které se tam zakreslí, mají vel-
kou výhodu hlavně v dotačním řízení. Peníze na ně
prostě půjdou sehnat jednodušeji. Tento plán nám
dává naději, že Slavičín a celý okolní region bude
cyklistickou velmocí, jakou zatím alespoň je na pa-

Na Slavičínsku přibyla nová cyklostezka, vede na Slovensko

píře. Stýkají se zde trasy na Luhačovice, podél Vlá-
ry na Slovensko, dále směr Šanov – Horná Súča
a také zatím hypotetický směr na Bojkovice a dále
po proudu Olšavy směrem na Uherský Brod a Uher-
ské Hradiště, který je v rovině úvah. Máme u nás
krásnou Vlárskou dráhu, která může fungovat pro
návrat cyklistů z výletu – jak daleko dojedou, je 
na schopnostech každého, ale určitě to může být
i dále než do Uherského Hradiště, které je svou sítí 
cyklostezek známé.  (tch, šim)

Je mi 40 let
a od narození byd-
lím v Divnicích, jsem 
ženatý a mám dvě 
dcery. V osadním vý-
boru v Divnicích pů-
sobím druhé voleb-
ní období a ve funk-
ci předsedy jsem
nyní nahradil mého 
předchůdce Jaro-

slava Manu, který se rozhodl odstoupit. Tímto bych
mu také chtěl poděkovat za práci, kterou pro obec 
po dobu svého předsednictví vykonal. I přesto, že 
pracuji ve Zlíně, se budu snažit věnovat dění v obci 

tolik času, kolik bude potřeba.
V předchozích letech se v naší obci podařilo

realizovat spoustu akcí, a tak doufám, že i v nad-
cházejících letech se nám podaří prosadit nějaké
další projekty, které nám zpříjemní život a budou
užitečné pro všechny naše občany. Jak už v minu-
losti zmínil i můj předchůdce, bylo by určitě dob-
ré dostat do naší obce mladé rodiny. Ale vytvoření 
nových stavebních míst není jednoduché, protože
vhodné pozemky nejsou v majetku města a domlu-
vy se soukromými vlastníky jsou často velmi kom-
plikované.

Dalším nedořešeným problémem v obci je chy-
bějící kanalizace. Jedná se o fi nančně nejnáročněj-
ší projekt, ale její řešení by naši obec posunulo zase

Představení Štěpána Satina, nového předsedy osadního výboru Divnice
o kousek dále. Projekt na ni existuje již spoustu let,
ale také zde se často naráží na problémy s pozem-
ky soukromých vlastníků. Ale snad časem najdeme
společnou řeč. Vždyť je to v zájmu všech občanů.
Tady bude ale hlavně záležet na městu, zda bude
ochotno se do tohoto náročného projektu pustit. Byl 
bych také rád, kdyby se podařilo dobudovat cyklos-
tezku z Hrádku, která by se napojila na tu stávají-
cí vedoucí k bývalým Vlárským strojírnám. Vyjížď-
ky s dětmi by tak byly bezpečnější. Jako malá míst-
ní část Slavičína si bohužel nemůžeme dovolit re-
alizovat větší akce sami, a tak doufám, že se nám 
i nadále bude s pomocí města dařit zvelebovat naši
obec. Ing. Štěpán Satin,

předseda Osadního výboru Divnice

Čtyři tisíce korun. Tolik dostane každé narozené 
dítě, jehož rodiče jsou občané s trvalým bydlištěm 
ve Slavičíně. Město částku navýšilo o tisíc korun le-
tos od začátku roku.

„Snažíme se tak zlepšit rodinnou politiku města 
a dávat rodinám stále víc důvodů, proč je pro ně 
Slavičín dobré místo k životu,“ podotkl“ starosta Sla-
vičína Tomáš Chmela. 

Město poskytuje fi nanční dar pro nově naroze-

Slavičín zvyšuje fi nanční dar za narození dětí, chce pomoci rodinám
né děti s cílem maximálně motivovat mladé rodi-
ny k životu ve Slavičíně a pomoci jim se zvýšenými
výdaji při narození dítěte. Snaží se také zvrátit čas-
té odchody mladých rodin do větších měst. Nárok
na fi nanční dar 4 000 korun má každé dítě, které
se narodilo po datu 1. 1. 2020 včetně, a které má
ode dne narození trvalý pobyt ve Slavičíně a sou-
časně alespoň jeden z jeho zákonných zástupců
má v době podání žádosti nepřetržitý trvalý pobyt

ve Slavičíně nejméně 1 rok.  Za trvalý pobyt se ne-
považuje úřední adresa, tedy bydlení tzv. na úřadě.

Počty narozených dětí oscilují ve Slavičíně kolem
60 novorozeňat za rok, nejvíce jich bylo v roce 2017.

(tz)
2016 54 dětí
2017 71 dětí

2018 63 dětí
2019 51 dětí

Vážení majitelé psů, od 1. 1. 2020 vstoupila 
v platnost nová povinnost „čipování“ psů. Pokud pes
po tomto datu nebude očipován, bude se na něj dle
zákona nahlížet jako na neočkovaného proti vztekli-
ně, za což majiteli hrozí vysoká pokuta. 

Přestože stát nemá společný registr, přijde nám 
líto nevyužít těchto údajů ve prospěch Vašeho maz-
líčka a nabízíme Vám možnost zaregistrovat se 
do městské databáze.

Co vám zmíněné očipování a zaregistrování 
do městské databáze přinese:
 průkaznou, nezaměnitelnou a trvalou identifi kace
Vašeho psa a jeho příslušnost k majiteli
 v případě nalezení zatoulaného či zcizeného psa
rychlejší a snadnější vyhledání a kontaktování jeho
majitele, takže méně stresu jak pro psa, tak pro jeho
majitele

Jak se do městské databáze můžete zaregistrovat?

 vyplněním elektronického formuláře, který je uve-
den na městském webu
 osobně na městském úřadě (odbor ekonomický,
kancelář č. 209)

Databáze může sloužit i pro ostatní domácí maz-
líčky, pokud je máte očipované.

Evidence do městské databáze
je zdarma a dobrovolná. S vašimi
osobními údaji bude nakládáno
v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Databáze Vašich zvířecích miláčků

PláPláPláPláPláPláPláPláP n cyklykykykykyklklkykkyk oostezeezeeeez k k dkkkk le ZlíZlíZ nsknsknskkéhoéhoéhéhooo  krajeajeaje...



10

Stalo se pěknou tradicí, že předvánoční koledo-
vání je příležitostí pro pomoc těm potřebnějším. 
V rámci benefi čního koncertu souboru Darebáček
byl předán symbolický šek na 15 tisíc korun zástup-

Po úspěšných vystoupeních pěveckého sboru ZŠ 
Slavičín-Vlára DAREBÁČEK v závěru minulého roku 
jsme přijali pozvání skupiny Dareband na Novoroč-
ní koncert v pátek 3. ledna 2020 ve velkém sále 
Domu kultury ve Vsetíně, který byl beznadějně vy-

Benefi ční koncert

DAREBÁČEK zahájil nový rok s DAREBANDEM na Vsetíně

cům sdružení Přátelé z lásky ze Slavičína.
Peníze, které mezi sebou vybrali žáci a učitelé 

školy, budou věnovány na fi nancování rekondiční-
ho pobytu handicapovaných dětí pořádaného tím-
to spolkem. 

PaedDr. Petr Navrátil

prodán. Téměř dvouhodinový koncert se nesl v přá-
telsky uvolněné atmosféře a vynikající výkon účin-
kujících byl odměněn neutichajícím potleskem pu-
blika.

Mgr. Aleš Ptáček a DAREBÁČEK

Měření CO2 ve třídách
Větrání je velmi důležité nejen pro zdravý spánek, 

ale pro jakoukoliv lidskou činnost.
Vydýchaný vzduch 

ve třídách je nepří-
jemný, způsobuje úna-
vu dětí, ovlivňuje je-
jich koncentraci, a tím 
i školní výsledky. Jak 
a kdy větrat napoví vy-
učujícím i dětem nová

měřicí zařízení na měření koncentrace CO
2
. Čísel-

ný údaj na displeji, nebo mračící se smajlík napo-
ví, kdy se koncentrace oxidu uhličitého zvýšila a je 
vhodné pustit do tříd čerstvý vzduch. Věříme, že toto 
opatření pomůže snížit i nemocnost dětí.

PaedDr. Petr Navrátil 

Nový výukový program 
výtvarného oboru ZUŠ Slavičín 
PSÁT OBRAZY vznikl v létě 2019

Léto je čas odpočinku, setkávání s přáteli a…
čtení. Ideální podmínky pro klíčení výtvarně-lite-
rárního projektu. A když znáte Ondřeje Hrabala,
skvělého básníka, slamera, rappera… věci se dějí.

Projekt za podpory fi nanční dotace Šablon II
pro ZUŠ jsme zahájili v září, a to se skupinou nej-
starších žáků výtvarného oboru. Byli jsme velmi
překvapeni, jak bystře jsou žáci schopni reago-
vat na podněty, které jim v rámci jednotlivých pro-
jektových dnů přinášíme. Začali jsme interpretací 
poezie a hledáním souvislostí mezi výrazovými
prvky v literatuře a výtvarném umění. Skrze formu
jsme hledali obsah a hlouběji prozkoumávali jeho
vrstvy, možnosti.

V další fázi projektu dostávali žáci cvičení tvůr-
čího psaní, kde na vlastní kůži vyzkoušeli postu-
py a způsoby, které je potřeba ovládat k napsá-
ní a editaci básně, potažmo básnické sbírky. Sou-
běžně pracovali na výtvarné stránce, která měla
být rovnocenná textové složce, přičemž obě stra-
ny mince mají vzájemně komunikovat a doplňovat
se. Jednotlivé dílčí projekty jsou velmi různorodé,
vždy vycházejí z individuálních předpokladů auto-
ra, a především osobního tématu každého z nich.

Výstupem každého žáka bude vlastní autorská
kniha, kterou dále zpracuje grafi cky, pod vedením
grafi cké designérky Gabriely Polomíkové.

Spojení poezie a výtvarného umění nám umož-
ňuje ponořit se hluboko do individuálního téma-
tu každého z autorů, hledat odpovídající způsoby
vyjádření rozličných uměleckých záměrů. Hledali
jsme ideální poměr intuitivní stránky tvorby a ře-
meslné zdatnosti, snažili jsme se přikládat patřič-
nou důležitost každému slovu, tahu štětce i klik-
nutí v grafi ckém programu. Propojením různých 
složek jednotlivých knih vznikly komplexní arte-
fakty a žáci měli možnost osvojit si principy, kte-
ré můžou široce aplikovat při svých dalších tvůr-
čích činnostech.

A protože skvělé a zapálené lidi člověk potká
i v zimě, od února nás čeká druhá fáze projektu
s odborníky na digitální poezii Evou Gartnerovou
a Matějem Vázalem z UTB… ale o tom zase příště.

Bc. Petra Ponczová, uč. výtvarného oboru

ZUŠ SlavičínŠ l čí
Základní umělecká škola Slavičín

za fi nanční podpory města Slavičín pořádá

Benefi ční koncert 
POMÁHÁME S VÁMI

ve prospěch Charity Slavičín.
Srdečně Vás zveme

ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 18.00 hodin
do slavičínské Sokolovny

kde společně se žáky a učiteli ZUŠ podpoříme
naši charitní pečovatelskou službu, která již 
20 let poskytuje sociální a zdravotní pomoc 
seniorům, chronicky nemocným a zdravotně 

postiženým občanům.
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Studovat s námi se vyplatí

V průběhu prvních dvou lednových týdnů absolvovali všichni žáci 1. ročníků a třídy sekundy lyžařský vý-
cvikový kurz v nádherném a tichém horském prostředí Javorníků, v oblasti Makov-Kasárna, kde byli také 
ubytovaní v penzionu Javorník, který se nachází přímo pod nejvyšším vrcholem Javorníků na svahu známé-
ho lyžařského střediska Zóna Snow. I přes nedostatek přírodního sněhu žáci měli možnost lyžovat po ce-
lou dobu, a tak pobyt na horách splnil svůj účel.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme uchaze-
čům tyto studijní obory:
Maturitní obory:
 Gymnázium – osmiletý obor pro žáky 5. roční-
ků
 Gymnázium – čtyřletý obor pro žáky 9. ročníků
 Informační technologie
 Mechanik seřizovač

Učební obory:
 obráběč kovů, instalatér, elektrikář, autome-
chanik
 Nástavbové studium – Podnikání (denní) – pro 
absolventy s výučním listem

Uzávěrka přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2020,
zákonný zástupce odešle přihlášku potvrzenou pří-
slušnou ZŠ na adresu Gymnázium a SOŠ Slavičín,
Školní 822, 763 21 Slavičín. Přihlášku je možné
odevzdat do uvedeného data také osobně v kan-
celáři školy. Tiskopis a další informace k přijímacím 
zkouškám se nacházejí na stránkách školy www.
gjpsosslavicin.cz, v sekci pro uchazeče.

Srdečně zveme na další Den otevřených dveří,
kde obdrží žáci a jejich rodiče podrobnější informa-
ce o studiu na škole.

Dne 12. 12. 2019 naši školu navštívili dva diplo-
maté z amerického velvyslanectví v Praze. Kromě 
setkání s americkou lektorkou Olivií měli možnost 
naši žáci s oběma diplomaty hovořit také o histo-

Dne 20. prosince ukončili své taneční kurzy žáci
1. ročníků už tradičně pod vedením tanečního mi-

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce 
Od 22. 1. 2020 nabízí naše škola pro žáky 9. roč-

níků zdarma přípravné kurzy k jednotné přijímací 
zkoušce. Bližší informace jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách školy, zájemci se mohou hlásit také
na e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz.

Pro žáky 5. ročníků zahajujeme přípravné kurzy
od 19. 2. 2020.

Návštěva amerických diplomatů na naší škole

Závěrečné taneční kurzy

rických událostech v roce 1944 v našem regionu
spojených s jednotlivými životními osudy zde pad-
lých  amerických letců a krátce i o současném dění 
v USA.

stra Aleše Mědílka. V tento slavnostní večer žáci
předvedli rodičům i pedagogům své taneční umě-
ní. Účast byla velká a celý večer se opravdu vydařil.
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 26. února 2020 si připomeneme výročí 
úmrtí paní Dany SLÁČIKOVÉ. S láskou na ni

stále vzpomínají maminka, manžel
a synové s rodinami.

Dne 27. února 2020 vzpomeneme 5. smutné
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan František BAŘINKA z Bohuslavic nad 
Vláří, který zemřel po dlouhé těžké nemoci. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Ludmila
a děti Zdena, Milan a Dana s rodinami.

Dne 12. února 2020 by se dožila 85 let paní 
Věra MALINOVÁ (Došlová). S láskou a úctou

vzpomínají synové Břetislav a Karel s rodi-
nami.

Dne 16. února 2020 si připomeneme 
15. výročí úmrtí paní Marcely CARBOLOVÉ. 
Za tichou vzpomínku děkují manžel s dcerou 

Marcelou, rodina Carbolova a Tomšejova.

Dne 18. února 2020 vzpomeneme smutné 
10. výročí, kdy nás navždy opustila naše 
maminka, paní Antonie VRBOVÁ, a dne

15. března 2020 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, 

pana Emila VRBY. S láskou a úctou
vzpomínají dcery s rodinami a syn Emil.

Děkujeme všem za účast
na posledním rozloučení s panem 

Jiřím KOTRABOU
a rovněž děkujeme za květinové dary.

Rodina Kotrabova

Děkujeme všem za účast při posledním 
rozloučení s panem Zdeňkem LUKÁŠEM.

Rovněž děkujeme za květinové dary 
a projevy soustrasti.

Rodina Lukášova a Manova

 15. 12. 2019  Jindřiška Števková, 80 let,
   Slavičín
 15. 12. 2019  Zdeněk Lukáš, 88 let, 
   Divnice
 19. 12. 2019  Libuše Barboříková, 78 let,
   Slavičín
 19. 12. 2019  Jiří Kotraba, 64 let, Hrádek
 21. 12. 2019  Josef Jaroš, 53 let,
   Slavičín
 22. 12. 2019  Zdeněk Vaculík, 44 let, 
   Slavičín
 29. 12. 2019  Antonín Slovák, 79 let, 
   Slavičín

Dne 6. února 2020 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní Kataríny JUŘÍKOVÉ. 

Vzpomíná syn Zdeněk s manželkou
 a vnuci Tomáš a Michal s rodinami.

Dne 23. února 2020 si připomeneme 
1. výročí úmrtí paní Boženy PEŠKOVÉ. Stále 

vzpomíná manžel Bohumil, dcera Marie 
s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 27. února 2020 si připomeneme
nedožité 80. narozeniny

paní Emílie KOLAŘÍKOVÉ ze Slavičína
a dne 22. dubna 2020 uplyne 

35 let od jejího úmrtí. S láskou a úctou
 vzpomíná syn Zdeněk s rodinou.

Dne 7. února 2020 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí paní 

Heleny KUBÍKOVÉ z Hrádku. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaromír, 

synové a dcera s rodinami.

Dne 17. února 2020 by se dožila 100 let paní 
Božena MĚHÝŽOVÁ ze Slavičína. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou

vzpomíná syn Lubomír s rodinou.

Dne 18. února 2020 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana 

Stanislava LYSÉHO ze Slavičína. S láskou
a úctou na něho vzpomíná syn Stanislav 

a dcera Marie s rodinou.

NAROZENÍ – PROSINEC
Jakub a Monika Steblovi – dcera Anna
Karel a Šárka Machálkovi – syn Jan
Jakub a Libuše Habancovi – dcera Sofi e
ÚMRTÍ 
 2. 12. 2019 Stanislav Gottfried, 65 let, 
   Hrádek
 4. 12. 2019  Ing. Antonín Švehlák, 80 let,
   Hrádek
 9. 12. 2019  Anna Cekotová, 80 let,
   Slavičín

Společenská kronika

Poděkování
Jménem velkých i malých oby-
vatel dětského domova ve Smoli-
ně bychom rádi touto cestou po-
děkovali všem lidem, kteří se 
v právě uplynulém vánočním
čase zapojili do akce Strom spl-
něných přání ve Slavičíně. I tento-
krát se díky lidem dobré vůle po-
dařilo splnit mnohá dětská přání, 
přinést jim radost a spokojenost.
Děkujeme tedy všem dárcům i or-
ganizátorkám z Leja salonu a pře-
jeme jim do nového roku hodně
zdraví, klidu a pohody.

Děti a zaměstnanci DD Smo-
lina

Dovolte, abychom jménem 
všech dětí a zaměstnanců naše-
ho domova poděkovali za dosa-
vadní podporu, spolupráci, pří-
zeň, důvěru a zájem, který jste
nám projevovali v celém uplynu-
lém roce a především v advent-
ním čase. Touto cestou chce-
me hlavně poděkovat všem dár-
ců, kteří přispěli dárky pod tradič-
ním Stromem přání, který letos již
po jedenácté zorganizoval Leja 
salon Slavičín. Svou štědrostí při-

Péče o volně žijící zvěř
Myslivecký spolek Nevšová v roce 2019, jako již několik předchozích let, založil

v honitbě Nevšová čtyři políčka pro volně žijící zvěř, která slouží k vytvoření lepších
podmínek z hlediska dostupnosti potravy a její kvality. Políčka byla částečně oseta
pšenicí pro zvěř drobnou, zejména bažantí, a dále kukuřicí a ovsem pro zvěř spár-
katou, jakou je zvěř srnčí, dančí a mufl oní. Tato zvěř se v honitbě nejčastěji vyskytu-
je. Dále bylo nakoupeno pro zimní přikrmování 20 q krmiva oves, kukuřice, pšenice
a další druhy obilného odpadu. Myslivecký spolek využil pro nákup těchto osiv a kr-
miv dotaci z rozpočtu města Slavičín, a to z dotačního programu: Podpora aktivit
v oblasti životního prostředí v roce 2019. Význam této aktivity je patrný z různých
pozorování srnčí zvěře, ale ostatní zvěře spárkaté kde byl shledán minimální úhyn,
což svědčí o významu předkládat zvěři kvalitní krmivo. Vzhledem k intenzivní past-
vě dobytka v této honitbě má zvěř hodně omezené možnosti přirozené potravy a je
na členech Mysliveckého spolku Nevšová, aby krmivo předkládali v krmných zaříze-
ních a také formou políček a okusových ploch. 

Za tyto poskytnuté fi nanční prostředky Myslivecký spolek Nevšová tímto městu
Slavičín děkuje. Josef Ščuglík, myslivecký hospodář MS Nevšová

spěli k prožití šťastnějších, radostněj-
ším a bohatších Vánoc našich dětí.
Velké poděkování přitom patří oběta-
vému kolektivu z Leja salonu, za or-
ganizaci tradiční vánoční sbírky. Sou-
časně bychom chtěli poděkovat spo-
lečnosti TVD-Technická výroba, a. s.,
za poskytnutí sladkostí a ovoce dě-
tem o vánočních svátcích. Do nové-
ho roku přejeme všem hodně zdra-
ví a osobní i profesní spokojenos-
ti a současně si dovolujeme vyslo-
vit přání o zachování přízně, podpory
a spolupráce v roce 2020.  DD Bojko-
vice

Místní organizace svazu žen Hrá-
dek děkuje městu Slavičín za fi nanč-
ní příspěvek z grantu města na peče-
ní a zdobení perníčků.

Pořadatelé Farního plesu ve Slavi-
číně srdečně děkují všem sponzorům 
a dárcům za jejich dary do plesové 
tomboly. Výtěžek byl věnován Charitě 
Slavičín na podporu charitního díla. 
Poděkování patří všem účastníkům 
plesu za to, že vytvořili příjemnou at-
mosféru a skvělou zábavu. V nepo-
slední řadě díky směřují také všem 
ochotným dobrovolníkům, kteří svou 
službou přispěli ke zdárnému průbě-
hu plesu.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Radmila Pinďáková ve dnech 17. – 23. února 2020 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Roman Überall.
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Kancelářské prostory se nachází v budově RCK, a. s.,
v průmyslovém areálu bývalých Vlárských strojíren Slavičín.

 K dispozici jsou 2 kanceláře o půdorysu 16 m2 a 23 m2 s vlastním 
sociálním zázemím. Kanceláře jsou klimatizované a vybavené nábyt-
kem.

Cena za pronájem kanceláří: 300 Kč/m2

Kontakt: info@rckas.cz, mobil: 777 464 476

 Dále nabízíme pronájem zasedací, prezentační a konferenční 
místnosti s možností využití pro různá školení a prezentace. 

Nabízíme pronájem 
kancelářských prostor
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Leden nám utekl jako voda a děti již mají za se-
bou pololetní vysvědčení, s nímž úzce souvisí i polo-
letní prázdniny, které připadly na 31. 1. 2020.

Prázdniny ale ještě děti čekají, a to jarní, na které 
samozřejmě již nyní připravujeme program. Začát-
kem měsíce ledna se již také v plném proudu roz-
běhly přípravy na letní činnosti 2020. Kromě připra-
vovaných příměstských táborů na celé dva prázd-
ninové měsíce vám již nyní můžeme prozradit ter-
mín pobytového tábora, 27. 6. – 4. 7. 2020 Reta-
so, Horní Bečva.

31. leden patřil „pololetkám“. Děti si s námi za-
jely do kina do Valašských Klobouk na pohádku 
„Sněžný kluk“.

Letos opět pro vás máme i nabídku – využít mož-

Zprávičky z domečku pro děti

Přátelé z lásky, z. s.

nosti „náskoku“ do zájmových kroužků od pololetí,
které mají ještě volnější kapacitu. Bližší informace
o kroužcích, kterých se tahle nabídka týká, dosta-
nete v DDM.

V tomto měsíci se budeme také věnovat zejmé-
na přípravám na jarní prázdniny, které proběhnou
v termínu 2. 3. – 6. 3. 2020. To, že budou „šťavna-
té“, to jistě už všechny děti znají. Prozradíme jen ně-
které z nabízených aktivit: Galaxie Zlín, bowling, le-
zecká stěna, minigolf, hraní sportovních, společen-
ských, Xbox Kinnect her, Piloxing, Zumba, Jóga, zá-
bavné, tvořivé a pohádkové odpoledne v DDM, sa-
mozřejmě i se soutěžemi. Přihlášky děti dostanou
ve školách, budou k dispozici i na webových strán-
kách a přímo v DDM.

A na co se ještě v domečku můžete těšit? 
23. 1. – 20. 2. měsíční kurz Hormonální jógy

pod vedením certifi kované lektorky HJT paní Mag-
dy Semelové

7. 2. odpoledne plné tvoření krásných účesů
od 16.00 h. v DDM Slavičín. Zveme všechny dlou-
hovlasé holčičky, dívky a ženy, které se chtějí nau-
čit zaplétat vlasy do copánků a vytvořit si tak krás-
ný účes třeba i na ples. S sebou pouze hřeben, gu-
mičky a sponky.

29. 2. akce pro dívky a ženy do 99 let „Čtyřboj
ženských družstev“, přijďte si zasportovat a prožít
s námi příjemné sobotní odpoledne. Akce začíná
v 13.00 h. v hale Slavičín. S sebou si vezměte pouze
přezuvky do kuželny a hlavně dobrou náladu. Akce
je fi nančně podpořena z dotace města Slavičín.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Provozní doba vzdělávacího střediska 
Vzdělávací středisko je v provozu každý 

den od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je mož-
né využívat 12 PC a Internet zdarma. Den-
ní limit pro návštěvníka PC učebny je 60 mi-
nut. Za poplatek je možnost tisku, kopírování, 
vazbu do kroužkové vazby a laminování do-
kumentů.

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

Kontaktní údaje: Horní náměs-
tí 111, 763 21 Slavičín. Tel: 571 110 425, 
739 095 0315.
E-mail: nadace@pivecka.cz. 
Web: www.pivecka.cz, www.pivecka-ops.cz

Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
 Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun
 Internet a komunikace přes internet 
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin)
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin) 
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 
8 účastníků. 

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky. Tvoříme 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: Šitý patchwork

Připravujeme
 Sobota 29. 2. 2020 Slavičínský čtyřboj 
ženských družstev o pohár města Slavičína 

osobou ze Slavičína a přilehlého okolí. Během uply-
nulého roku jsme uskutečnili rekondiční pobyt v ho-
telu Mesit v Horní Bečvě. Zdařilé akce se zúčast-
nilo 13 rodin. Program byl přizpůsoben možnostem 
a schopnostem účastníků s ohledem na zdravotní 
omezení handicapovaných osob. Využili jsme krytý 
bazén na rekondiční plavání i možnost rehabilitace. 

Na poznávacím výletě jsme se zastavili v lázních 
Leopoldov a poté dorazili do Buchlovic, kde jsme 
navštívili zámek i zámeckou čokoládovnu.

Spolupracujeme s pracovnicemi Městské knihov-
ny Slavičín, které pro nás během roku připravily kví-
zová odpoledne, a za to jim patří velké poděkování.

V městské knihovně jsme se také sešli v advent-
ním čase, seskupení Retro Tet nás potěšilo svým vy-
stoupením, koledy jsme si na závěr odpoledne za-
zpívali s nimi i my.

A to už tu byl konec roku, kdy se scházíme na Zá-
ložně ve Slavičíně, vánoční besídku jsme vyměnili 
za návštěvu Mikuláše s čertem, který všem posluš-
ným nadělil balíček s dárkem a malou sladkostí.

Naše aktivity můžeme uskutečnit i díky těm, kte-
ří nás podporují. Mezi ně patří slavičínská ZUŠ, kte-
rá pro nás v březnu uspořádala Benefi ční koncert 
a jeho výtěžek nám předala.

Velké poděkování patří i žákům a zaměstnan-
cům ZŠ Vlára za jejich podporu, na školním Bene-
fi čním vánočním koncertě nám předali 15 000 Kč.

Rádi bychom poděkovali i fi rmám a spolkům 
za peněžní dary: město Slavičín, PSP Stav CZ, 
s. r. o., Slavičín, SM FLEX, s. r., Divnice, Český svaz
žen Slavičín, Spolek Zvonek, Mechanizační služby, 
s. r. o., Bojkovice.

Chtěli bychom tímto poděkovat i pracovnicím 

Denního centra Maják, které se ve své pracovní ná-
plni starají o některé členy našeho spolku.

Všichni členové našeho spolku vám přejí do no-
vého roku 2020 hlavně zdraví a mnoho dní zalitých
sluncem. Ivana Sukaná

Máte doma deskové či společen-
ské hry, hračky, knihy, leporela, 
pexesa, popř. karetní hry? 

A už si s nimi vaše děti nehrají? Věnujte nám
je pro naše plánované aktivity. Hry mohou být
i nekompletní. Můžete nám je přinést přímo
do centra (Komenského 883, Slavičín), nebo
nás kontaktovat na tel.: 731 870 221,
e-mail: herna@mc.slavicin.org.
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Historie Záložny je úzce spjata se založením 
Rolnické záložny v roce 1871. Vzhledem k době 
svého vzniku se jednalo o nejstarší fi nanční insti-
tuci nejen ve Slavičíně, ale i v širokém okolí. Pod-
nětem k jejímu zřízení bylo působení bohatých
lichvářů poskytujících půjčky na velmi vysoký 
úrok. Lichváři neúměrně zadlužovali místní oby-
vatele i celý nepříliš bohatý region. 

Záložna prosperovala, půjčovala i záložnám 
v nejbližším okolí a ze svých nadbytků přispívala 
okolním obcím, školám, sirotčinci a rodinám po-
stiženým živelnými katastrofami. Po dvaceti le-
tech působení odkoupila Rolnická záložna hos-
tinec pana Mikuláštíka na náměstí Mezi Šen-
ky, ve kterém do té doby úřadovala. Hostinec byl 
zbourán a na témže místě byla v roce 1893 zapo-
čata stavba nové budovy, kterou známe dnes pod 
názvem Záložna a která patří mezi čtveřici nemo-
vitých kulturních památek našeho města.

Budova byla postavena v roce 1893 a brzy
po svém otevření se stala centrem společenské-
ho života a kultury ve městě, což platilo až do vý-
stavby Sokolovny probíhající v roce 1927 a Or-
lovny o 6 let později. Na sklonku 19. století ale
ve Slavičíně ještě tolik prostoru pro kulturu ne-
bylo. V budově záložny byla zřízena první veřej-

Na Záložně bývala veřejná knihovna i sídlo pošty
ná knihovna na Slavičínsku při čtenářsko-ochot-
nickém spolku Palacký, který zde hrával divadelní 
představení a pořádal vzdělávací přednášky. Na-
cházelo se zde i první sídlo pošty, zřízené ve Sla-
vičíně v roce 1896. 

Počátkem 20. století jednohlasně odhlasova-
lo zastupitelstvo Slavičína-Mladotic povolit v bu-
dově záložny nálev kořalky. To bylo prvním kro-
kem ke zřízení restaurace a Záložna se tak za-
řadila mezi dalších 11 hostinců s tímto právem
v obci, ve které ještě nežilo ani 1000 obyvatel. 

Po téměř padesáti letech existence budovy
její prostory nevyhovovaly požadavkům své doby.
V roce 1940 proto byla rozšířena o novou dvoupa-
trovou budovu, v jejímž přízemí dnes sídlí banka.
Přibyla tam zasedací místnost a kanceláře. Bě-
hem socialismu však Záložna zchátrala. V repre-
zentačním sále se například prohýbal strop, tak-
že se tam nemohly konat oblíbené taneční zába-
vy, zastarávalo však i hygienické zařízení a budo-
va celkově působila velmi zanedbaně.

V roce 1992 koupilo zchátralou Záložnu po vy-
členění z privatizace Fondu národního majetku
město Slavičín a již v roce 1994 se započalo s re-
konstrukcí budovy a s úpravou přilehlého veřejné-
ho prostoru. Na podnět tehdejší starostky města

Aleny Hubíkové byla budova v roce 1999 zapsána
na seznam nemovitých kulturních památek.

Stavbou budovy s bohatě členěnou eklektic-
kou fasádou (tzn. kombinující více stavebních
slohů) byl pověřen architekt a stavitel Josef Scha-
niak ml. (někdy psán jako Šaňák). Umělecky nej-
cennější část stavby se ovšem nachází ve velkém
sále umístěném v patře budovy. Jedná se o boha-
tě zdobený malovaný strop o rozměrech 9x7,2 m.
Jeho štuková výzdoba je dílem rodiny Amortů
a nástropní malba byla provedena malířem Ku-
bíčkem. Všichni výše jmenovaní umělci patři-
li k okruhu spolupracovníků architekta a stavite-
le Josefa Schaniaka ml. a stejně jako on působili
a žili v Uherském Hradišti.

Na stropě můžeme obdivovat bohatě profi lova-
ný fabion a temperovou malbu provedenou tech-
nikou secco (malba na suchou omítku) na vápen-
ném kletovaném štuku s ornamentálními a hu-
debními motivy. Poněkud kontrastně k barevným
stěnám sálu dnes působí jemné zemité odstíny
stropní malby. A tak při pohledu na strop sálu mů-
žeme jen litovat, že se interiér záložny do součas-
nosti nedochoval v autentičtější podobě.

Za Klub přátel historie Slavičínska
Karel Humpola

V současné době mají ve Slavičíně své poboč-
ky tři banky – Komerční banka, Česká spořitelna 
a Poštovní spořitelna v rámci České pošty. První 
dvě jmenované sídlí ve městě od porevolučních 
dob, i když Komerční banku byste nalezli na po-
měrně překvapivém místě – v přízemí městské-
ho úřadu, kde sídlila od svého příchodu do Slavi-
čína 1. ledna 1991. Po třech letech se v červenci 
1994 přestěhovala do stávajících prostor a vydr-
žela tam až do současnosti.

Mezitím začala ve Slavičíně fungovat Agro-
banka na Orlovně v prostorách, kde se dnes na-
lézá prodejna autodílů. Mladší ročníky už si ná-
zev Agrobanka pamatovat nebudou, protože se 
dostala do fi nančních problémů a stala se kon-

cem 90. let součástí GE Capital bank (později GE
Money bank, dnes Moneta). Jedinou upomínkou
na tuto banku jsou černá křesílka, která nalezne-
te v klubovně Orlovny a kterými byla právě místní 
Agrobanka kdysi vybavena.

To na Záložně, která se svou Rolnickou zá-
ložnou započala spořitelní tradici už v 19. stole-
tí, sídlí Česká spořitelna. Za komunismu se sa-
mozřejmě spořitelna jmenovala jinak, ale v pří-
stavbě sídlila už tehdy. 90. léta byla pro bankov-
ní pobočky na Slavičínsku obdobím převratných
změn, tak jako ve společnosti. Byla to doba prv-
ních počítačů, faxů, ale také bankomatů. 

První bankomat ve Slavičíně byl na poště.
„Tehdy se začaly posílat výplaty na účet a poptáv-
ka po bankomatu ve městě byla opravdu velká,“
vzpomíná bývalá vedoucí pošty Žofi e Konečná.
„Za významné pomoci tehdejšího starosty a pěti 
litrů slivovice se nám povedlo dosáhnout toho,
že bankomat určený na montáž do Jihlavy se na-
konec dostal k nám do Slavičína,“ dodala. Svou“
roli hrálo i to, že slavičínská pošta byla v té době
na špičce v hodnocení poboček v republice.

Začátky s bankomaty však nebyly lehké.
„Zvláště starší občané bojovali s počáteční ne-
důvěrou,“ podotkla “ Konečná. Komerční ban-
ka ani Česká spořitelna pozadu zůstat nechtěly
a jejich bankomaty doplnily ve Slavičíně koncem
90. let. Občané tak měli opravdu slušnou mož-
nost výběrů peněz v době, kdy se za výběr z jiné-
ho bankomatu platily ještě velké částky. Poboč-
ky všech bank dnes ve Slavičíně nabízejí zhru-
ba to samé – zakládání účtů osobních či podni-
katelských, hotovostní transakce, sjednávání hy-
poték, úvěrů či pojištění. Komerční banka však
funguje také jako směnárna, momentálně jediná
ve Slavičíně.  (šim)

Agrobanka na Orlovně, Komerční banka na radnici… Pamatujete?

Otvírací doba ČS
Pondělí 9:00 - 12:30,  13:30 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:30,  13:30 - 16:00
Středa 9:00 - 12:30,  13:30 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:30,  13:30 - 16:00
Pátek 9:00 - 12:30,  13:30 - 16:00

Otvírací doba KB
Pondělí  8:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Úterý  8:30 - 12:00  13:00 - 16:30
Středa 8:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:30 - 12:00  13:00 - 16:00
Pátek 8:30 - 12:00  13:00 - 16:00
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Mezinárodní vánoční žákovský turnaj ve fl orbale

Domácí zápasy v únoru 2020:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Bojkovice Krons B, 
sobota 1. 2. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Valašské Meziříčí B,
sobota 8. 2. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – SC Bylnice,
sobota 15. 2. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – KK CAMO Slavičín A,
sobota 22. 2. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vsetín B,
sobota 29. 2. 2020, 16.00 hod.

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

Nabízíme fi rmám možnost své prezentace v pro-
storách kuželny, informace na tel.: 603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáček

Kuželkářský klub

Dne 28. 12. 2019 se v hale SK Slavičín usku-
tečnil přátelský vánoční turnaj ve fl orbale mezi týmy 
mladších a starších žáků SK Snipers Slavičín a ŠK 
Victory Dubnica nad Váhom. Tito za podpory svých 
rodičů a dalších příbuzných v hledišti změřili své síly 
jak v zápasech, tak i v dovednostních soutěžích. Pro 
děti bylo připraveno občerstvení v průběhu turnaje.
Na závěr byly dětem připraveny hodnotné balíčky. 
Věříme, že si všichni zúčastnění toto sportovní do-
poledne užili, odreagovali se a zpestřili si vánoční 
čas. Jsme rádi, že se nám tuto „přeshraniční druž-
bu“ daří udržovat a rozvíjet. Poděkování patří pře-
devším panu Dušanu Sokolíkovi, trenéru ŠK Victory 
za organizační zajištění soupeře, dále našim trené-
rům a zúčastněným rodičům. Akce byla uskutečně-
na za fi nanční podpory Zlínského kraje. V dohledné 
době plánujeme uskutečnit odvetný turnaj v Dubni-
ci. Za SK Slavičín Ing. Josef Zvoníček

Paneláky završily ve Štěpánském turnaji zlatý hattrick
Ve slavičínské sportovní hale se konal 26. prosin-

ce již 37. ročník Štěpánského turnaje v sálové ko-
pané. Před výbornou diváckou kulisou byl k vidění 
vynikající futsal. Představila se zde celá řada sou-
časných i bývalých hráčů FC TVD Slavičín a také bý-
valých futsalových reprezentantů. V turnaji startova-
lo tradičně osm celků, které byly rozděleny do dvou
skupin. Dva nejlepší týmy pak postupovaly do semi-
fi nálových bojů. Ve skupině A si postup pohlídali dva
hlavní favorité turnaje, a to obhájci titulu TJ Panelá-
ky a také tým Kovaříků.

Ve vyrovnané skupině B se nakonec z postu-
pu radovala mužstva Hadrářů a pořádající Závady
Hrádek. Asi nejlepší zápas dne nabídlo hned prv-
ní semifi nále mezi hrádeckou Závadou a TJ Pane-
láky. Závada dlouho vedla 1:0 gólem trenéra štíten-
ských fotbalistů Pavla Prešnajdera, kdy další své vy-
ložené šance trestuhodně zahodila. A přišel zákoni-
tý trest, kdy pouhých třináct sekund před koncem

při hře bez brankáře vyrovnal Zdeněk Otava, a šlo
se na penalty. Ty jasně ovládly Paneláky v poměru
3:1 a s notnou dávkou štěstí postoupily do fi nále.

Ve druhém semifi nále porazili Kovaříci překva-
pivě snadno Hadráře 4:2. O třetí místo se kopaly 
pouze pokutové kopy a ty zvládla hrádecká Závada 
v poměru 4:2 a brala tak bronz. Finále bylo jasnou
záležitostí Paneláků, které po výhře 3:0 mohly slavit
třetí titul v řadě. V sestavě vítězů hrál prim kapitán
slavičínského divizního FC TVD Petr Švach a také 
futsalista ligového Zlína Ivo Světlík či nestárnoucí 
Milan Both. V brance dominoval brankář ostravské-
ho Baníku Lumír Číž. Absolutorium zaslouží i pora-
žený fi nalista celek Kovaříků, který odehrál celý tur-
naj pouze v pěti hráčích. Poděkování patří i sponzo-
rům klání: NICOMA a.s. – Roman Machala, ELVA,
HOPA Slavičín. Už se můžeme těšit na 38. ročník,
který budou pořádat v roce 2020 Hadráři.

Nejlepší hráč: Ondřej Školník (Závada Hrádek)
Nejlepší střelec: Martin Holek (Kovaříci)
Nejlepší brankář: Lumír Číž (TJ Paneláky)

Petr Koseček

První lednový víkend patřil kuželkářskému Mistrov-
ství Zlínského kraje jednotlivců. Ženy si své dovednos-
ti přeměřily na dráze kuželny ve Zlíně, kde zazářila Šár-
ka Nováková (TJ Sokol Luhačovice), která ze sobotní 
kvalifi kace s náhozem 563 shozených kuželek s pře-
hledem postoupila do nedělního fi nále, kde si s celko-
vým počtem 1069 shozených kuželek vybojovala krás-
né 2. místo. Muži ovládli dráhy kuželny v Otrokovicích.
Sobotní kvalifi kaci s 659 shozenými kuželkami a jas-
ným postupem do nedělního fi nále vybojoval český re-
prezentant Rostislav Gorecký (TJ Sokol Luhačovice).
Soupeři neměli žádnou šanci, v čele tabulky se mu po-
dařilo udržet i v neděli. Svým bravurním výkonem 663
shozených kuželek a celkovým počtem 1322 shoze-
ných kuželek jasně obsadil 1. místo. Zapsal si tím vel-
ký úspěch, v rámci krajských přeborů totiž startoval po-
prvé v kategorii mužů. Oba hráči, kteří svoji kuželkář-
skou dráhu započali ve Slavičíně, dále postupují na Mi-
strovství České republiky jednotlivců, které se bude ko-
nat 18. dubna (ženy) a 2. května 2020 (muži). Za vyni-
kající reprezentaci patří Šárce i Rosťovi velké poděko-
vání a také přání dalších kuželkářských úspěchů. Ať to
padá! Kristýna Kozubíková

Slavičínští odchovanci slavili úspěch
na Mistrovství Zlínského kraje
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Podzimní pilná příprava na pravidelných středeč-
ních zkouškách i na dvoudenním listopadovém sou-
středění v Horském hotelu Jelenovská vyústila před 

Vánoční koncert Pěveckého sboru Cantare
koncem roku v nebývalou událost. V neděli 29. pro-
since se ve slavičínském kostele konal Vánoční kon-
cert Pěveckého sboru Cantare. Společně s 40 sbo-

risty na něm vystoupil i 25členný orchestr, v němž
nechyběla smyčcová a dechová sekce, dvoje varha-
ny i tympány.

Hlavní částí programu byla oblíbená koledová
skladba Luboše Fišera nazvaná Vánoční, kterou
v první části doplnila skladba Refl ections v podá-
ní sólistů Barbory a Václava Šmiřákových a Hany
Durďákové, duchovní skladba pro sbor Hallelujah
a skladba Baba yetu – Otče náš svahilsky, která
vznikla pro počítačovou hru Civilizace IV.

Tento hudební program přilákal velké množství 
posluchačů, kteří dvakrát zaplnili slavičínský kos-
tel. Nadšené i pochvalné reakce posluchačů jsou
pro náš sbor skvělou zpětnou vazbou a znamena-
jí, že sborový zpěv ve Slavičíně je na vysoké úrovni
a dokáže oslovit širokou veřejnost. Videa z Vánoč-
ního koncertu Cantare i dalších akcí můžete zhléd-
nout na youtube.com.

V letošním roce nás čeká další významná udá-
lost, a to oslava 20. výročí existence našeho sboru. 
Už nyní se můžete začít těšit na říjnový koncert, kte-
rý se ponese ve znamení oslav tohoto krásného vý-
ročí. Pěvecký sbor Cantare

Tak zní motto perinatálního hospice Dítě v srdci. 
Těžištěm činnosti této organizace je pomoc co nej-
většímu počtu rodin, které se dostanou do neleh-
ké životní situace, kdy mají rozhodnout o ukonče-
ní či pokračování těhotenství z důvodu život limitu-
jící vady dítěte, nebo již o své dítě přišli před nebo 
po porodu a potřebují psychologickou pomoc, od-
borné sociální poradenství apod. Celá řada lidí se 
dostává dnes a denně do nelehkých životních si-
tuací a je vděčná za každou pomocnou ruku nebo 
alespoň malý projev dobré vůle.

S tímto faktem vznikla myšlenka uspořádat 
dobročinný koncert, jehož výtěžek by putoval 
na podporu právě takových rodin. Několika přá-
telům a zároveň kantorům konzervatoře a základ-
ních uměleckých škol není osud těchto rodin lhos-
tejný, a proto se rozhodli spojit své síly a pomocí 
hudby propojit laskavá srdce publika na koncer-
tech v Bojkovicích a Slavičíně. Tímto si Vás dovolu-
jeme pozvat na tyto koncerty, které se budou ko-
nat v Bojkovicích v kostele sv. Vavřince v 15:00 
a ve Slavičíně v obřadní síni MěÚ v 18:30 v ne-
děli 23. února.

Nabídnou bezpochyby nevšední hudební záži-
tek, ale také možnost se podílet na pomoci těm, 
kteří to opravdu potřebují.

Když na začátku přichází konec
Slovem bude provázet Petra Kolčavová, která

zároveň seznámí publikum blíže s činností perina-
tálního hospice Dítě v srdci a všemi jeho aktivita-
mi, na které bude výtěžek použit. (tz)

Možná nevíte, že městská knihovna nabí-
zí svým registrovaným čtenářům možnost půj-
čení společenských her. Lze si vybrat z několi-
ka desítek her, které si můžete zahrát buď přímo
v knihovně, nebo si je půjčit domů. Jedná se o hry
rodinné, zábavné, karetní nebo strategické a jsou
určeny pro všechny věkové kategorie. Nabídka je
pestrá, snažíme se, aby si u nás vybral každý. Hry
jsou v dnešní době drahé a zapůjčením v knihov-
ně mají čtenáři skvělou možnost si je dopředu vy-
zkoušet a rozhodnout se, zda si ji koupí, nebo si
pro ni budou i nadále chodit do knihovny. Jejich
seznam a pravidla půjčování naleznete na webo-
vých stránkách knihovny Slavičín. Budeme rádi,
když vás tato nabídka zaujme a najdete si cestu
do knihovny nejen za knížkami.

Pracovnice městské knihovny

Přes 400 lidí sledovalo 3. led-
na koncert zpěvačky Dashi zná-
mé ze Stardance, která vypro-
dala naši Sokolovnu.

Za doprovodu kapely Pajky
Pajk předvedla směsici aktuál-
ních hitů. Jejímu koncertu před-
cházel ofi ciální novoroční přípi-
tek od starosty města Tomáše
Chmely.

Dasha, vlastním jménem
Dagmar Sobková, pochází ze
Zlína, takže s sebou do Slavičí-
na na koncert přivezla maminku
i sestru. (fb)

Do knihovny 
nejen pro knihu

y

Rozpis mistrovských zápasů 
Sportovní hala
1. 2. 8 – 16 h SK – UTB Zlín volejbal ženy
1. 2. 16 – 20 h SK – Otrokovice E stolní tenis
2. 2. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná
8. 2. 8 – 15 h FAČR turnaj mládeže sálová
kopaná

16 – 20 h SK D – Louky B stolní tenis
 9. 2. 9 – 14 h SK – Hošťálková volejbal ženy

14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná
 15. 2. 9 – 14 h SK – Uh. Hradiště volejbal
ženy

13:30 – 16 h SK C – Mysločovice B stolní 
tenis
18 – 20 h SK – Bystřice n. P. basket

16. 2. 9 – 11 h SK – Podolí basket
14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná

 22. 2. 7 – 15 h Přebor okresu mládeže stol-
ní tenis

17 – 20 h SK A – Nivnice A stolní tenis
17 – 20 h SK B – Nivnice B stolní tenis
17 – 20 h SK D – Louky C stolní tenis

23. 2. 9 – 13 h SK A – Fryšták stolní tenis
9 – 13 h SK B – Sokol Vsetín stolní tenis
14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná

1. 3. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná

Zpěvačka Dasha vyprodala Sokolovnu a zahájila nový rok
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Srdečně Vás zveme na

Tradiční fašankovou zábavu 
s pochováváním basy

22. února 2020 od 19 h
Sport bar u Zemánků

DJ Ptáček, bohatá tombola

Městské infocentrum Slavičín 
a Český svaz žen Slavičín
Vás zvou na výstavu

Svět lega
ze sbírky žáka 5. třídy 

Filipa Tomečka

Výstavu můžete zhlédnout
od 3. 2. do 28. 2. 
v době od 9 do 16 hodin 
v galerii infocentra.
Vstup volný.

Cvičení pro seniory
Lekce zaměřená na celkové zpevnění 
a protažení těla
 Vhodné pro ženy i muže
 Každou středu dopoledne
 Tělocvična Koloseum,
Luhačovská 891, Slavičín
(areál EC-TECH, a. s.)
 Více info a objednávky na tel.: 730 820 632
Zdravý pohyb je důležitý v každém věku.
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Baby club Plaváček srdečně zve
děti, jejich rodiny a blízké na 

KURZ PLAVÁNÍ
v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců až do 12 let.
Součástí kurzu je také sauna a baby-
masáž  vedená instruktorkou.

Plaveme v soboty v 9-11 hodin (6 měsí-
ců až 2 roky) a v pondělky 15:30-17:30
(2 roky až 12 let) ve vodě teplé 30 °C. 

Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo
e-mail brumov@plavacek-deti.cz

 Restaurace Záložna nabízí možnost dovozu obědů jednotlivcům i fi rmám 
od 1. 2. 2020. Tel.: 774 127 120.
 Sháním podnájem bytu ve Slavičíně a okolí. Tel.: 770 648 488.
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 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
Středa 5. 2. 
Uvnitř černobylské zóny
Fotoreportáž a beseda s fotografem Milanem 
Řiským, který se do stále nebezpečné oblasti vypra-
vil v červnu roku 2019. Třiatřicet let po havárii jader-
né elektrárny je třicetikilometrová zóna kolem ní ne-
ustále terčem zájmu včetně města „duchů“ Pripjať.
Sokolovna, začátek v 18.00 hodin. Vstup volný.
 Čtvrtek 6. 2.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Letos poprvé se předškoláčci setkají se skřítkem 
Nezbedníčkem, který si pro ně připravil spoustu 
soutěží, pohybových i jiných her, malování a také 
čtení z knížky Můj kamarád Semafor.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 15.00 hodin
Pátek 7. 2. 
Jindřich Karský: Obrazy - plastiky
Výstavu lze navštívit v půjčovní době knihovny. Ver-
nisáž proběhne v pátek 7. 2. v 18.00 hodin v gale-
rii městské knihovny.
 Čtvrtek 13. 2. 
Itálie a Sicílie – výprava za historií a přírodou
Cestovatelská fotobeseda MUDr. Martina Ondráš-
ka, který na kole i autem se svým synem procesto-
val takřka všechna známá, pamětihodnostmi oplý-
vající města Itálie (např. Pompeje, Syrakusy, Assisi) 
včetně absolvování výstupu na Vesuv a Etnu. Svou 
výpravu zakončil poznáváním významných sicil-
ských měst a přírodních krás této země. (Palermo, 
Liparské ostrovy aj.).
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 hodin. 
Vstup volný.
Pátek 14. 2.
MUDr. Lumír Horák – Vzpomínky
Slavnostní křest knihy známého praktického léka-
ře, působícího ve Slavičíně, na Dálném východě 
i v Africe. Knihu vydal Klub přátel historie Slavičín-
ska za podpory města Slavičín u příležitosti 100. vý-
ročí narození tohoto významného slavičínského ro-
dáka.
Sál v 1. podlaží knihovny,začátek 18.00 hodin. 
Vstup volný.
 Čtvrtek 20. 2.
Dušan Jurkovič mezi Vsetínem a Luhačovicemi
Přednáška PhDr. Blanky Petrákové, vedoucí Měst-
ského muzea Luhačovice o počátcích profesionální 
kariéry Dušana Jurkoviče ve Vsetíně a jeho působe-
ní v luhačovických lázních, po kterém za sebou za-
nechal 14 realizovaných objektů a také urbanistický 
plán lázeňského středu. Jeho nenapodobitelné dílo
vtisklo Luhačovicím zcela nový charakter, pro kte-
rý jsou dodnes vyhledávány a obdivovány. Součástí 
pořadu je fotoprojekce.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 hodin. 
Vstup volný.

 Pondělí 24. 2. 
Afghánistán, země neklidu
Přednáška Jaroslava Petříka, koordinátora afghán-
ské mise Člověk v tísni. Seznámí vás s afghánskou
historií i současnou situací, i o tom, jak se zde žije
a proč odtud lidé prchají.
Sál v 1. podlaží knihovny, začátek v 18.00 hodin.
Vstup volný.
 Čtvrtek 27. 2. 
Talkshow Ivo Šmoldase a Marie Formáčkové
Zábavný pořad populárního baviče, kulturního pub-
licisty a redaktora a neméně známé autorky biogra-
fi í našich známých osobností, plný humorných histo-
rek ze zákulisí naší divadelní i hudební scény.
Sokolovna, začátek v 18.00 hodin. Vstup volný.

 Pondělí 17. 2.
Městská knihovna zahajuje kurzy Trénování pa-
měti a mozku pro seniory
Lekce Mgr. Marty Fojtíkové z České společnosti pro
trénování paměti a mozkového joggingu. Tématem
budou různé metody tréninku, možnost vyzkoušení 
paměťových pomůcek a cenné rady, jak pracovat se
svou pamětí.  V letošním roce budou otevřeny dva
kurzy: pokračující - pro absolventy loňských trénin-
ků a pro začátečníky.
Zájemci se musí na kurs přihlásit předem na tele-
fonu knihovny nebo e-mailem.
Místo konání: sál v 1. podlaží městské knihovny,
Vstup zdarma!
Rozpis paměťových lekcí:
únor: pondělí 17. 2.
březen: pondělí 2. 3., 16. 3., 30. 3
duben: úterý 14. 4., pondělí: 27. 4.
květen: pondělí 11. 5. 
Časový harmonogram: Pokračující lekce pro absol-
venty: 9.00 – 10.30 hodin
Lekce pro začátečníky: 10.30 – 12.00 hodin

Vážení senioři, Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V) pokračuje v Městské knihovně Slavičín
otevřením dalšího studijního semestru!
Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze je pro Vás připrave-
na nabídka výuky v rámci VU3V, která Vám umožní 
navštěvovat zájmové vysokoškolské studium přímo
v místě bydliště. Těšíme se tedy na zapojení nových
zájemců i absolventů uplynulých semestrů do další-
ho vzdělávání v období únor až duben 2020.
Studium je určeno osobám se statutem dů-
chodce, poplatek za semestr (6 kurzů) činí 300 Kč.
Téma zimního semestru: Dějiny oděvní kultu-
ry II.
Zahajovací přednáška se koná v pondělí 10. úno-
ra 2020 od 9.00 do 11. hodin (sál v 1. podlaží 
městské knihovny). Zde budou sděleny podmín-
ky studia a další podrobnosti o výuce novým zá-
jemcům i absolventům předchozích kurzů. Kon-
takt pro individuální informace a přihlášení: Měst-
ská knihovna Slavičín (tel. 577 341 481). Vše o stu-
diu je také zveřejněno na www.knihovna.mesto-sla-
vicin.cz a na www.e-senior.cz .

 Kalendář akcí
 5. 2. Slavičín: písmo v prostoru (výstava)
Vernisáž 5. 2. v 17 h, radnice
 8. 2. Karneval se Sváťou
pro děti, 14-18 h, Sokolovna (pořadatel ZŠ Malé
Pole)
 9. 2. Radovanovy radovánky
divadelní představení pro děti, 15:30 h, Sokolovna
(pořadatel Spolek Zvonek)
 15. 2. Ples ZŠ Vlára
Hraje ShowBand – PEXESO, 20 h, Sokolovna (pořa-
datel ZŠ Vlára)
 19. 2. Kluby zdraví
Téma: Informační chaos ve výživě, 18 h,
Sokolovna
 20. 2. Benefi ční koncert „POMÁHÁME S VÁMI“
pro Charitu Slavičín, 18 h, Sokolovna (pořadatel
ZUŠ Slavičín)
 21. 2. Hasičský karneval pro děti
Hraje DJ Řepa, 15-19 h, Sokolovna (pořadatel SDH
Slavičín)
 22. 2. Fašankový ples s pochováváním basy
Hraje Clera, 19:30 h, Sokolovna (pořadatel SDH
Slavičín)
 22. 2. Fašanková zábava s pochováváním basy
Hraje DJ Ptáček, 19 h, Sportbar u Zemánků
 23. 2. Dobročinný koncert pro Dítě v srdci
Koncert klasické hudby, 18:30 h, obřadní síň MěÚ
Slavičín
 29. 2. Slavičínský čtyřboj
čtyřčlenný ženských družstev, 13 h, sportovní hala
a kuželna (pořadatelé Nadace Jana Pivečky a DDM
Slavičín)
 29. 2. Dětský karneval
14 h, Kulturní dům v Nevšové (pořadatel Klub žen
Nevšová)

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


