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Výhodnější podmínky pro poskytování
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Správní rada fondu vyhlašuje
výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a
rodinných domů na území města Slavičín.
Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo právnickým
osobám na tyto účely:

vznik nového bytu ve stávajícím
bytovém nebo rodinném domě
 rozšíření bytu ve stávajícím bytovém nebo rodinném domě
 výměnu oken (BD nebo RD)
 obnovu střechy včetně klempířských prací (BD nebo RD)
 dodatečnou izolaci domu proti zemní vlhkosti (BD nebo RD)
zateplení obvodového pláště
domu včetně fasády a klempířských prací (BD nebo RD)
obnovu fasády domu včetně
klempířských prací (BD nebo RD)

zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím
domě (RD)
vybudování, opravu a rekonstrukci balkonů a lodžií (BD)
vybudování nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového
koutu (RD)
vybudování WC (RD)

rekonstrukci bytového jádra vč.
vyzdění, výměnu sanitární keramiky a vodovodních baterií, nebo rekonstrukci koupelny nebo sprchového koutu (BD)
 instalaci solárních panelů
pro ohřev vody a vytápění (BD
nebo RD)
Zastupitelstvo města s cílem
zatraktivnění poskytovaných zápůjček schválilo navýšení většiny
zápůjček, prodloužení doby splatnosti na max. 6 let a snížení úrokové sazby na 1,5 % p. a.
Podmínky výběrového řízení

jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ Slavičín a na webových
stránkách města. Informace a tiskopisy k podání žádosti poskytuje odbor ekonomický MěÚ Slavičín, Bc. Jana Latináková. Formuláře žádosti jsou také k dispozici

na webových stránkách města. Žádosti se přijímají v termínu od 1. 8.
2016 do 30. 8. 2016 včetně poštou
nebo v podatelně MěÚ Slavičín.
Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

Zapůjčení kompostérů
V předchozích letech pořídilo
město Slavičín s podporou Operačního programu Životní prostředí domácí kompostéry pro
zkvalitnění nakládání s odpady
ve městě. Tyto kompostéry byly
bezplatně zapůjčeny občanům
za účelem kompostování biologicky rozložitelného odpadu ze
zahrad a domácností, občané se
na oplátku zavázali, že biologicky rozložitelný odpad vhodný
ke kompostování nebudou odkládat do směsného komunálního odpadu.
Protože se tato akce setkala
se značným ohlasem, pokusí se
město Slavičín v rámci dotačního programu získat další kompostéry pro zájemce, kteří dosud žádný kompostér k zapůjčení neobdrželi. Pokud tedy

chcete třídit biologicky rozložitelný odpad ze své zahrady
a domácnosti a máte zájem o zapůjčení kompostéru, kontaktujte do 20. srpna 2016 Městský
úřad Slavičín, odbor životního
prostředí a správy majetku (písemně nebo e-mailem na podatelna@mesto-slavicin.cz) a přihlaste se. Ve své přihlášce uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně adresu,
kde bude umístěn kompostér,
v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště, a požadovanou velikost kompostéru
600 l nebo 900 l.
O výsledku akce vás budeme
informovat.
Martina Slámečková,
odbor životního prostředí
a správy majetku

www.mesto-slavicin.cz
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Výběrové řízení
Město Slavičín vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na obsazení
pracovního místa
odborný referent/ka odboru
ekonomického Městského úřadu Slavičín
hlavní náplň práce:
dotace poskytované městem
místní poplatky
Fond rozvoje bydlení
pohledávky
pokladna
související ekonomické agendy
pracovní poměr:
na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
se zkušební dobou 3 měsíce;
 nástup nejpozději od 1. října 2016
platová třída:
8. platová třída, nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
požadavky pro vznik pracovního poměru:
 min. středoškolské vzdělání
ekonomického zaměření ukončené maturitní zkouškou
znalost fungování principů
ve veřejné správě
znalost problematiky hospodaření územně samosprávných
celků včetně příslušné legislativy
(zejména zákon o obcích, správní řád, daňový řád, zákon o místních poplatcích, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
o účetnictví, o ﬁnanční kontrole
ve veřejné správě)
praxe v oboru výhodou
osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti zejména na úseku
správy daní a poplatků výhodou
 dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném
projevu
psychická odolnost
zájem o obor

zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, ﬂexibilita, loajalita
 používání a znalost práce
na PC (zejm. MS Ofﬁce – Word,
Excel; ekonom. systém Gordic
výhodou)
řidičské oprávnění skupiny B
(aktivní schopnost řízení referentského vozidla)
Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu
města Slavičín – radnice, Osvobození 25, 763 21 Slavičín do
15. srpna 2016 do 12.00 hodin.
Další informace na www.mesto-slavicin.cz.

Město Slavičín nabízí k pronájmu nebytový prostor
Jedná se o volný nebytový
prostor umístěný v 2. nadzemním podlaží domu čp. 751 (obchodní dům), ulice Mladotické
nábřeží, katastrální území

Kam s ním…?

Kapitola „Vysloužilé baterie“
Máte doma vybité baterie, tušíte, že do koše nepatří, ale přitom
nevíte, kam s nimi? Nevyhazujte
je do směsného odpadu, obsahují
totiž mnoho toxických látek, které výrazně zatěžují životní prostředí, ale odevzdejte je k recyklaci.
Rozšířili jsme pro vás sběrnou
síť a tužkové a knoﬂíkové baterie, monočlánky i dobíjecí baterie
nyní můžete odevzdat i do sběrných boxů v přízemí polikliniky a v suterénu radnice. I nadále
jako dosud můžete vysloužilé baterie odevzdat ve sběrném dvoře nebo do červených kontejnerů, které mají samostatné vhazování pro baterie, případně i v prodejnách v rámci zpětného odběru.
Martina Slámečková,
odbor životního prostředí
a správy majetku

Slavičín. Celková plocha nebytového prostoru je 152 m2. Podmínky nájmu (jeho výše, doba
uzavření nájemní smlouvy) budou
stanoveny na základě dohody mezi

pronajímatelem a nájemcem.
Zájemci hlaste se na BTH Slavičín,
spol. s r. o., Mladotické nábřeží
849, Slavičín, tel.: 577 341 041
a nabídněte své požadavky.

Zprávy z domečku
Školní rok se vleče – a prázdniny tak rychle letí!
Už je jich půlka za námi. Pro nás v DDM to znamená, že mají děti
za sebou dvoudenní tábor Hurá prázdniny, týdenní příměstský tábor
Stroj času, osmidenní pobytový tábor OH Ebeka 2016 a týdenní příměstský tábor Špióni. Druhá půlka prázdnin nabídne ještě dva týdenní příměstské tábory, jeden Detektivní a druhý Z pohádky do pohádky. Oba nabízené tábory budou probíhat v prostorách městské knihovny, kde se děti sejdou v 8.00 hodin a domů odejdou v 16.00 hodin.
Tak děcka, ať se vám zbytek prázdnin vydaří tak, jak si přejete. A my v DDM se těšíme na setkání s vámi v novém školním roce
2016/2017. Snad vás zaujme nabídka našich zájmových kroužků
i akce, které pro vás o krátkodobých prázdninách i během dalšího
školního roku připravujeme.
V poslední srpnové dekádě se budete moci informovat o naší činnosti, nabídce zájmových kroužků na nový školní rok 2016/2017
a o nabídce dalších aktivit i prostřednictvím nově spuštěných webových stránek www.ddmslavicin.cz i na Facebooku DDM.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žluté pytle): 24. 8.
 papír a nápojové kartony

(oranžové pytle): 5. 8.
 bioodpad (hnědý pytel 10 Kč/
kus):
) 1. 8.

Přerušení dodávky
elektřiny
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
(rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací) bude dne 3. srpna 2016 v době od 7.30 do 10.30
hodin přerušena dodávka elektrické energie v Divnicích (celá obec
kromě farmy) a v Bohuslavicích
nad Vláří (celá obec kromě části u vodárny).

Canisterapie pro děti

MC Slavičín
M

Od konce září 2016 bude v Rodinném a mateřském centru Slavičín probíhat pravidelná Canisterapie pro děti
pod vedením canisterapeutického
týmu (canisterapeut, fyzioterapeut).
Canisterapie bude probíhat jak skupinově, tak individuálně a bude přizpůsobena schopnostem a dovednostem
dětí. Za pomocí canisterapie lze pozitivně ovlivnit u dětí fyzickou, psychickou a sociální stránku. Tato metoda využívá kontaktu se psem. Pes je
nápomocen při rehabilitačním cvičení, a to při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky formou hlazení, mazlení, česání a krmení psa,
uvolnění svalového napětí a protažení svalů. Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje a zlepšuje komunikativnost s lidmi, zajišťuje pocit ochrany a jistoty, je to důvěrník, kamarád
a společník. Pejsek motivuje dítě. Pokud máte o canisterapii zájem, neváhejte nás kontaktovat na info@mc.slavicin nebo na tel.: 731 870 221.
Těší se na vás canisterapeutičtí pejsi Dara a Bella.
Mgr. Simona Goňová, předseda RMC Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
O volných místech do prvních
ročníků pro školní rok 2016/2017
na naší škole v dalších kolech se
mohou uchazeči informovat přímo na tel.: 604 954 453.
Volná místa v učebních oborech: elektrikář, obráběč kovů
Volná místa v maturitních
oborech: podnikání v nástavbě,
denní i dálkové

kých oborů v těchto ﬁ rmách a motivační aktivity pro žáky základních škol k výběru technických
oborů. Jak ﬁ rmy, tak radní Zlínského kraje PaedDr. Petr Navrátil deklarovali velký zájem, podporu a konkrétní aktivity, které
mají vést k posílání zájmu žáků
o technické obory na středních
odborných školách.

Zahájení školního roku
na Gymnáziu Jana Pivečky
a SOŠ proběhne pro všechny
studenty 1. září 2016.

Mim
mořáddné úspěěchyy na konci
škkolníhoo roku
 Na konci školního roku zaznamenal velký úspěch student oktávy Michal Kužela, když v celostátním kole Středoškolské odborné
činnosti v oboru informatika získal 2. místo.

Sporrtovnní den
Dne 29. června 2016 se uskutečnil společný sportovní den
celé školy v areálu sportoviště
Hrádek. Tímto došlo k navázání
na dlouholetou tradici SOŠ sportovních dnů v Nevšové.

Projjektoové akttivityy
o pprázdnninách

 Josef Tomeček ze sexty postupuje na 48. ročník Mezinárodní chemické olympiády v Tbilisi, která se koná od 22. července
do 1. srpna 2016.
 Testování třídy kvarty v projektu SCIO komplexní evaluační
analýzy – testování se zúčastnilo
638 škol a 18 473 žáků devátých
tříd a víceletých gymnázií: naše
kvarta předstihla v OSP 99 % škol,
v matematice 100 % škol a v českém jazyce 99 % škol.

Seetkkání ﬁrem reggioonu
Dne 21. června 2016 se na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín uskutečnilo setkání významných regionálních zaměstnavatelů a některých základních škol
z našeho regionu. Jednání byl přítomen také radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže
a sportu PaedDr. Petr Navrátil. Tématem byla organizace a průběh
odborného výcviku žáků technic-

Vedení školy zpracovává investiční záměry do operačního
programu IROP Půdní vestavba na budově gymnázia, který
by měl vytvořit v sedlové střeše
nové odborné učebny, studovnu
a aulu. Z dotace Zlínského kraje
se zpracovává investiční záměr
Oprava elektrorozvodů, topení,
vodovodních rozvodů na budově gymnázia. Celkové náklady
obou investičních záměrů se budou pohybovat okolo 30 mil. Kč.
Ing. František Petrů zpracoval projekt do operačního programu přeshraniční spolupráce
se SOŠ Dubnicí nad Váhom, který by měl posílit prohloubení výuky odborného výcviku ve ﬁ rmách prostřednictvím vzájemných stáží žáků a učitelů v odborném výcviku s rozpočtem
3,3 mil. Kč.

Vým
měnnýý pobyyt Slaavičínn –
Dieppholzz

Jako každý červen už po mnoho let přivítali studenti Gymnázia Jana Pivečky své partnery ze
spřátelené německé školy v Diepholzu. I letos jsme se snažili připravit zajímavý program, který by
byl kombinací vědomostí, poznávání, spolupráce a sportu. Studenti navštívili Moravský kras a další den ZOO v Lešné. Pro mnohé
německé studenty to byla první návštěva krasových jeskyní.
Další částí programu bylo sportovní dopoledne a dále také řešení logických úloh ve družstvech.
Hlavní náplní tohoto výměnného
pobytu ale bylo poznávání života
a podnikatelských aktivit rodiny
T. Bati. Studenti si prohlédli Zlín,
Muzeum obuvi i mrakodrap 21,
seznámili se během anglicky vedené prohlídky s rozvojem města, výstavby a podniku. Na závěr
pobytu pracovali studenti ve skupinách a připravili prezentace,
ve kterých shrnuli získané poznatky. Prezentace prací proběhla za přítomnosti studentů ostatních tříd a její vytištěná podoba
bude k dispozici na nástěnce jazyků. Je moc dobře, že si studenti

mohou ověřit své jazykové schopnosti při takových příležitostech,
že získají jistotu a stráví dva týdny během jednoho školního roku
ve společnosti a v rodinách svých
přátel. Děkuji tímto rodičům zúčastněných studentů, že se o německé studenty vzorně postarali a připravili jim také pěkný program v jejich volnu. Tento projekt byl ﬁ nančně podpořen městem Slavičín.
Mgr. Hana Urbanová

Výtvvarnýý plenéér
Poslední týden v červnu absolvovali pod vedením Ing. Zdeňka
Kutry vybraní studenti gymnázia
výtvarný plenér.

Vzdělávací středisko
Provozní doba vzdělávacího
střediska:
Po 8.00 – 14.30 hodin
Út 8.00 – 13.00 hodin
St 8.00 – 14.30 hodin
Čt ZAVŘENO
Pá 8.00 – 13.00 hodin
V tuto dobu je možné využívat
12 PC a internet zdarma. Denní limit na návštěvníka je 1 hodina. Za poplatek je možnost
tisku, kopírování a ukládání
dokumentů na média, vazby
do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí je možnost využití PC učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači
20 hodin – 500 Kč
Práce na PC pro pokročilé
20 hodin – 700 Kč
Internet a komunikace přes
internet 12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky 30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence
30 hodin – 1000 Kč
Ruský jazyk pro začáteční-

roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok 3 000 Kč/půl
roku 1 500 Kč
Kurz první pomoci – cena
podle počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků.
Hlaste se na telefonním čísle
571 110 425, 739 095 315 nebo
přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých
kreativních technik. Bližší informace vám poskytne lektorka,
paní Eva Bartošová, na tel. čísle
777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny –
první podlaží.
Plán aktivit na srpen:
pletení z vlny
PŘIPRAVUJEME
 Výtvarný příměstský tábor

15. – 19. 8. 2016
 Pohádkový les 27. srpna
2016 ve spolupráci s městem
Slavičín Nadace Jana Pivečky

www.mesto-slavicin.cz
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VZPOMÍNÁME

Dne 4. srpna 2016 si připomeneme
3. smutné výročí chvíle, kdy
y nás
navždy opustil pan Josef ARGALÁŠ
z Rokytnice. S vděčnou láskou i úctou
o vzpomínku a modlitbu prosí synovec
Dušan a rodina Argalášova.

Dne 29. srpna 2016
si připomeneme
p p
6. výročí
ý
úmrtí paní
Marie MAŇASOVÉ ze Slavičína.
V září by se dožila 95 let. S láskou
a úctou vzpomínají dcera Lidmila
s manželem, vnuci Robert a René
s rodinami a pravnučky Michalka
a Lenička.

Dne 3. srpna 2016
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
mého manžela, pana
p
Jaroslava PINĎÁKA z Divnic.
S láskou stále vzpomíná manželka
Anna s rodinou, rodina Saňákova
a Pinďákova a ostatní příbuzní.
Děkuji všem, kdo vzpomenou s námi.

Dne 1. srpna 2016
vzpomeneme smutné 4. výročí chvíle,
kdy nás navždy
y opustila
p
naše sestra
a teta, paní Blažena MACHŮ
ze Slavičína.
Nikdy nezapomenou a s láskou
vzpomínají sestra s manželem,
neteře Jana, Radka s rodinami
a rodina Brhelova.

Dne 2. srpna 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
paní Marie HOŘÁKOVÉ ze Slavičína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 22. srpna 2016
vzpomeneme 15. výročí
ý
úmrtí
pana Jaroslava KOVÁŘÍKA
z Bohuslavic nad Vláří.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka a děti
s rodinami.

Dne 5. srpna 2016
si připomeneme 1. smutné výročí
chvíle, kdy nás navždy opustila
maminka a babička,
paní Jarmila SALVETOVÁ
a dne 27. září 2016 uplyne 11 smutných
let od chvíle, kdy nás navždy
opustil tatínek a dědeček,
pan Rudolf SALVET.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Jarmila s rodinou.

Dne 28. srpna 2016
by se dožil 100 let tatínek, dědeček
ap
pradědeček,
pan Alois PEŠEK z Nevšové.
Dne 30. července 2016 uplynulo
45 roků od jeho úmrtí.
Vzpomínají syn a dcera s rodinou.

Dne 5. srpna 2016
vzpomeneme 6. výročí
ý
úmrtí pana
Miroslava ŠIŠKY
a dne 16. října 2016 si připomeneme
5. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Emílie ŠIŠKOVÉ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Synové Jaroslav a Zdeněk s rodinami.

Dne 3. srpna
p 2016 by
y se dožil 70 let
pan Karel KOSEČEK ze Slavičína.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
manželka Marta a děti Karel, Roman,
Marta a Dagmar s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

Dne 19. srpna 2016 uplyne 5 let
od chvíle, kdy
y nás opustila
p
paní
Vlaďka ŤULPOVÁ z Lipové.
S láskou stále vzpomínají manžel
Ladislav a synové Bohdan a Michal
s rodinami.
Dne 22. července 2016 uplynulo
py
9 let
od úmrtí paní Marie SUCHÁNKOVÉ
z Lipové a dne 25. října 2016 uplyne
17 let od úmrtí pana Františka
SUCHÁNKA rovněž z Lipové.

Dne 10. srpna 2016 si připomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí p
pana
MVDr. Stanislava DOLENSKÉHO.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Radka s rodinou, Natálie, Alexandra
a sestra Radka s rodinou.

Děkujeme všem za účast a za květinové
dary
yp
při p
posledním rozloučení s paní
Ludmilou GOŇOVOU z Rokytnice.
Děkujeme MUDr. Jolaně Malotové
za její dlouholetou péči.
Rodina Goňova.
Dne 4. srpna 2016 uplynou
2 roky od chvíle, kdy
y nás navždy
y
opustil náš drahý pan Emil ARGALÁŠ.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. srpna 2016 by se dožil 90 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Rudolf KOŠUT ze Slavičína.
S láskou a úctou na něj vzpomíná
dcera Jarmila s rodinou.

Děkujeme všem, kteří dne 14. července
2016 doprovodili na p
poslední cestě naši
babičku, paní Marii KOVAŘÍKOVOU
z Petrůvky. Zarmoucená rodina.

Dne 16. srpna 2016 vzpomeneme
30. výročí
ý
úmrtí pana
Jaroslava JORDÁNA z Hrádku. S láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují synové Jaroslav
a Zdeněk s rodinami.

Společenská kronika
ÚMRTÍ
NAROZENÍ – KVĚTEN
Jindřich Pavouček a Zdeňka Jančaříková – syn Vítek
NAROZENÍ – ČERVEN
Miroslav a Dagmar Goňovi – syn Miroslav
Filip Macek a Zuzana Malaníková – dcera Justýna
Petr a Jitka Šomanovi – dcera Michaela
Martin a Ivana Mikulcovi – syn Tomáš

SŇATKY - ČERVEN
Josef Durďák a Pavlína Zupková
Tomáš Német a Veronika Danielová
Martin Papírek a Ivana Boráková
Radim Došla a Pavlína Hyžíková
Zbyněk Huleja a Petra Bůbelová
Josef Božík a Vladimíra Drgová
Pavel Koseček a Klára Kulíšková
Radek Podhajský a Radka Krajčová
Jaromír Benda a Šárka Petřkovská

7. 6. 2016 Zdeněk Častula, 74 let, Hrádek
10. 6. 2016 Marie Ščuglíková, 85 let, Nevšová
13. 6. 2016 Stanislava Kozubíková, 83 let, Divnice
18. 6. 2016 Ludmila Goňová, 73 let, Rokytnice
18. 6. 2016 Jana Plášková, 72 let, Rudimov
24. 6. 2016 Božena Drgáčová, 79 let, Slavičín
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte
a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu Slavičín
k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Jerevan cup vyhrál tým z Brumova

V tradičním turnaji v nohejbalu v zámeckém parku startovalo osm týmů ze širokého okolí,
hvězdou klání byl teprve desetiletý Adam Fojtík.
Na antukových kurtech v zámeckém parku ve Slavičíně pro-

běhl v úterý 5. července 2016
v rámci místní Park Párty již
XVIII. ročník Jerevan cupu v nohejbalu trojic. Startovalo zde nakonec osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech
mužstvech. Do čtvrtﬁnále postupovaly všechny čtyři celky z každé
skupiny, kde se pak utkaly vyřazovacím systémem. Favoritem klání
byl obhájce prvenství tým Kameni
ze Štítné nad Vláří, který ale v základní skupině zaváhal s posilněným týmem z Bylnice. Velmi dobře si vedli v základní skupině hráči Brumova, ve skupině A dominovali nohejbalisté Bylnice, překvapením byly výkony týmu z Hrádku a také Borců z klubovny.
Ve čtvrtﬁnálových duelech došlo k jednomu velkému překvapení, když obhájce prvenství ze Štít-

MS veteránů ve Španělsku

Ve dnech 23. – 29. května 2016
se uskutečnilo 18. mistrovství světa
veteránů ve stolním tenisu ve španělském Alicante. Tento šampionát
překonal všechny rekordy předcházejících šampionátů v počtu
států, které se zúčastnily, v počtu
účastníků a počtu stolů, na kterých
se hrálo. Je nutné podotknout, že
pořadatelé tento gigantický úkol
zvládli na bezchybnou jedničku.
Celkem hrálo 4 601 hráčů z 80
států a to je naprostý rekord všech
mistrovství. Naši republiku reprezentovalo 110 hráčů a v počtu účastníků jsme skončili na 10. místě. Téměř 1 000 Němců potvrdilo vždy
svoje první místo v počtu účastníků, počtem překvapili domácí
Španělé, těch bylo 368, Francouzů bylo 362, zklamali Japonci, jen
287 hráčů a to je o 300 méně než
na předcházejícím mistrovství světa, zato moc překvapili Čínané, přijelo 162 hráčů a kvalita jejich celku byla větší než kvantita.
Hrálo se v jedné hale na 165
stolech a dalších 60 stolů bylo připraveno na trénink. Do Španělska jsme cestovali na dvě skupiny, ČMKV pořádal zájezd autobusem se zastávkami v Monte Car-

lu a Barceloně, cestovat celkem
72 hodin v autobuse muselo být
hrozné. Větší část hráčů cestovala soukromě letecky z Vídně přímo do Alicante a zajistili si také
soukromé ubytování.
Česká výprava nebyla po sportovní stránce příliš úspěšná, získali jsme celkem čtyři medaile, jednu zlatou a tři bronzové. Ze zlínského regionu se mistrovství zúčastnili pouze dva hráči, a to členové SK Slavičín Antonín Martinec a Jaroslav Kučera.
V soutěži jednotlivců odehrál
Antonín Martinec ve vyřazovací
skupině tři utkání, porazil Inda
3:0, prohrál s Liddmé z Estonska
3:0 a Švédem Grukkou 3:2 a dále
hrál soutěž útěchy, ve které dokázal dvakrát vyhrát. V deblu hrál
Martinec s Josefem Elerbachem
z Vrchlabí a ze sedmi zápasů dokázali čtyřikrát vyhrát. Jaroslav
Kučera měl ve skupině soupeře Japonce Fukudu, Nora Schierinnga
a Němce Murrera a dokázal všechny zápasy vyhrát 3:0 a postoupit
do hlavní soutěže. Jako nasazený hráč měl v prvním kole volný
los, ve druhém porazil Angličana
Jonese 3:0, domácího Ortegu 3:0
a Němce Assenmachera rovněž
3:0. Postup do osmiﬁnále prohrál
s výborným Čínanem Wang Shi
Qi 3:0, po setech 11:9, 11:4, 11:8,
první a třetí sety byly vyrovnané,
ale soupeř byl kvalitní a dostal se
až do ﬁnále, kde podlehl dalšímu
hráči z Číny. Jako vždy neměl náš
hráč štěstí na los, ale umístění mezi
nejlepšími 16 hráči v konkurenci
440 hráčů, kteří v této kategorii

né nad Vláří po tuhém boji vypadl se slavičínským celkem Klukovna.cz. V dalších zápasech favorité již nezaváhali, i když velké drama se odehrálo mezi celkem z Hrádku a domácími Borci z klubovny, kteří nakonec postoupili do semiﬁ nále. Zde však
už nestačili na favorizovanou
Bylnici. Ve druhém semiﬁ nále
si stejně jako v základní skupině
Brumov poradil s Klukovnou.cz.
V utkání o bronz se z výhry radovali zkušenější hráči Klukovny.cz, kteří přehráli místní tým
Borci z klubovny. Finálový souboj mezi Brumovem a Bylnicí přinesl nevídané pětisetové drama
a také neskutečné výkony teprve desetiletého Adama Fojtíka.
Ten nakonec společně se svým
otcem Romanem a dalším spoluhráčem Vaškem Raškou dokráčel
k celkovému vítězství a v závěru

se dokonce na kurtu objevily i slzičky dojetí.
Velký dík patří sponzorům turnaje: ﬁrmě Nicoma, zastupované
Romanem Machalou, dále pivovaru Hrádek, ﬁrmě NTS-Prometal
a poděkování za spolupráci patří
i místnímu infocentru.
Výsledky Jerevan cupu 2016:
1. Brumov
2. Bylnica
3. Klukovna.cz Slavičín
4. Borci z klubovny Slavičín
Nejlepší hráč: Roman Fojtík (Brumov)
Nejlepší smečař: Zbyněk Raška
(Kameni)
Nejlepší universál: Ondřej Polách (Bylnica)
Nejstarší hráč: Vašek Šmotek
(Kameni)
Cena starosty: Adam Fojtík (Brumov)
Petr Koseček

startovali, je slušné.
V soutěži deblů hrál Kučera
s JUDr. Remešem z Prahy a měli
dost vysoké cíle. Ve skupině
měli za soupeře Japonce Sugyamu s Okubou, Slováky Lániho
s Hatalou a Němce Ricka s Hitzem a všechny zápasy vyhráli 3:0, i když s Japonci v každém
setu jen o dva míčky. Zase jsme
měli v prvním kole hlavní soutěže volno, ve druhém porazili anglickou dvojici Short – Robinson
3:0, ve třetím kole Japonce Fukudu a Takedu zase 3:0, ve čtvrtém
kole nečekaně prohráli s kombinovanou dvojicí Pattison z Nového Zélandu a Stofmakher z USA
3:0, přestože v každém setu vyhrávali o několik míčků a ve druhém
setu neproměnili tři jasné setboly. Škoda, tentokrát nám los přál
a šance byla minimálně na čtvrtﬁnále nebo i medaili.

Protože jsme byli u moře, využili jsme možností a zůstali jsme celý
týden po MS v Alicante na krátké dovolené. Pobyt byl velice příjemný, počasí nám přálo, a protože jsme měli pronajaté auto, podnikli jsme pár výletů do okolí Alicante po oblasti Costa Brava. Při
večerních posezeních byl samozřejmě hlavním tématem „pinec“
a skončený šampionát, ale diskuze se vedla o další významné
akci a tou bude mistrovství Evropy v roce 2017 ve švédském Helsinborgu, kde budou šance na dobré umístění přece jen vyšší. V roce
2018 se bude konat mistrovství světa v americkém Las Vegas, což není
zrovna dobrá volba místa, v Americe není stolní tenis příliš populární sport a samotné Las Vegas je
vybudované za jiným účelem než
sport.
Jaroslav Kučera

Slavičín opět uvidí mezinárodní
turnaj ve ﬂorbalu žen
Ve sportov
vní halle ve Sla
avičíně proběhn
ne ve dnech 20.. – 21. srpna 2016 již 8.. ročník
k meziná
árodního turn
najje žen ve ﬂorbale. Meziinárodní turnaj opět sta
artuje v sobotu 20. srp
pna v 8.00 hodin a potrvá
á až
do 21.00 hodin a pok
kračuje v neděli 21. srr pna od 8.00 hodiin do 16
6.00
hodin, kdy see bude konat zá
ávěrečný cereemoniál.
Klání se zúčastn
ní osm družstev, ze slo
ovenské extraliggy přijeede
i její vicemisstr – Sp
pišská No
ová Ves, což jee zároveň obhájce loňsského prvenství,, dále see turnajee zúčastní čtv
vrttý a pátý tým ze slovenské
extraligy – ﬂorbalisttky z Nem
mšové a z Nittry
y. Českou extralligu bud
dou
zastupovat Olomoucc i s naší odchovankyníí Luckou Machů
ů a také Ostrava, která bude vellkou nezznámou a na Valašsku bude sta
artovat poprvé. Týmy na celko
ových ossm družstev doplní Uherský Brod a ta
aké
Vsetín, velkéé loňskéé překva
apení, když sko
ončil na velmi lichotiv
vém
druhém místtě. Chyb
bět samo
ozřejmě nebu
ude domácí tým SK Snip
pers
Slavičín, kterrý letos opanoval druhou ligu,, a proto může být čern
ným
koněm celéh
ho turna
aje.
Přijďte se podíva
at na kva
alitní ženský ﬂ
ﬂo
orbal do slavičíínské sp
portovní haly, ob
bčerstveení je za
ajištěno!
Rudolf Novo
otný

www.mesto-slavicin.cz
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Kyokushin karate
V sobotu 4. června 2016 se
uskutečnil Pražský pohár dětí
v Kyokushin Karate. Soutěžilo se
jak v zápasech Kumite, tak i v sestavách Kata. Slavičínský War
Sports Team, z. s., reprezentovali Lukáš Hubáček, David Mikula a David a Michal Janštovi. Po premiéře na letošním mistrovství České republiky, kdy
většina skončila těsně pod stupni vítězů, to byly jejich další závody, ale tentokrát už s medailovou sklizní. V Kata, které probíhaly formou duelů, kdy dva závodníci cvičili stejnou sestavu a pět
rozhodčích určovalo vítěze, ob-

sadil Lukáš Hubáček v kategorii
žáků 9 – 10 let 2. místo. Od vítězství ho dělilo snad jen to, že nebyl
„domácí“. David Mikula obsadil
v kategorii žáků 12 – 13 let taktéž
2. místo. V Kumite se podařilo dostat na stupně vítězů pouze Davidu Janštovi. Po třech vítězných zápasech už však ve ﬁnále nestačil
na technicky zdatnějšího soupeře a vybojoval 2. místo v kategorii
žáků 10 – 12 let. Všem závodníků
děkujeme za vzornou reprezentaci! Start našich borců na Pražském
poháru byl uskutečněn za podpory
města Slavičín. Děkujeme. OSU!
Jaroslav Malík

Městská knihovna
Půjčovní doba v městské knihovně v srpnu
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00  Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00

Zveme vás do městské knihovny na
Výstavu fotograﬁí členů otrokovického fotoklubu
Vystavovatelé: Karel Ševčík – Portrét, akt, Jana Knapíková – Krajina,
Zdeněk Knapík – Sport, Radek Bořuta – Tyjátr
2. – 31. srpna 2016, galerie městské knihovny, otevřeno v srpnové půjčovní době, případně po domluvě na tel.: 577 341 481.

Výstava k 70. výročí
exhumace amerických letců
V letošním roce si město Slavičín připomene 70. výročí exhumace 28 amerických letců, kteří se
stali obětí letecké bitvy z 29. srpna 1944 nad oblastí jihovýchodní
Moravy. Jejich těla byla pohřbena na slavičínském hřbitově dne
31. srpna 1944, čímž se Slavičín
stal místem největšího hromadného pohřbu amerických letců
na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.
Po dvou letech, a to 5. září 1946,
proběhla exhumace a převezení
jejich ostatků na Centrální vojenský hřbitov Lorraine u St. Avold
ve Francii, popř. na různé civilní
hřbitovy v USA. Samotné exhu-

mace se zúčastnilo velké množství lidí, ﬁlmový štáb, sedm kněží,
vojenská hudba a mnoho zástupců armády. Z celého průběhu exhumace se dochovalo mnoho fotograﬁí a ﬁlmový záznam.
Jelikož se jednalo o významnou událost v poválečných letech
Slavičína, rozhodl se Klub přátel
historie Slavičínska uspořádat výstavu dobových fotograﬁí a jiných
dokumentů zachycujících průběh
exhumace a odvoz ostatků ze hřbitova. Zahájení výstavy proběhne
dne 4. září 2016 v 14.00 hodin v budově Městského muzea Slavičín.
Josef Ščuglík,
správce muzea a člen KPHS

Divnická heligonka
V neděli 10. července 2016 se v Divnicích konal již šestý ročník
setkání heligonkářů a harmonikářů za mezinárodní účasti nazvaný
Divnická heligonka. Za pěkného počasí se sešlo mnoho ctitelů těchto
hudebních nástrojů. Tuto akci se podařilo zorganizovat za pomoci
několika dobrovolníků. Spolupořadatelem je již tradičně město Slavičín,
které akci ﬁnančně podpořilo.
Luboš Silbrník
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Aktivity Klubu důchodců
Nevšová v roce 2016
Často si kladu otázku, zda pojem senior plně vystihuje osobnost, která prožívá důchodový
věk. Roky přibývají všem. Někdo stárne rychleji, jiný se snaží věk přibrzdit tím, že se zapojuje do činností pro jiné…
V našem klubu je 42 členů. Řídíme se plánem činností a snažíme se o zpestření života celého kolektivu. Velký význam má
navázání spolupráce s místní
mateřskou školou. Ve čtvrtek
5. května 2016 jsme byly pozvány na oslavu Dne matek. Paní
učitelky s dětmi šestnácti babičkám předvedly průběh vyučovacího dne od příchodu do budovy až do polední přestávky.
Jejich pedagogické mistrovství
nás zcela pohltilo. Obdivovaly jsme, jak nenásilně zapojují
i nejmenší a nejmladší předškoláky. Sladká odměna s drobnými dárečky byla samozřejmostí. A my jsme od dětí dostaly vyrobené květiny.
Dne 26. května 2016 se náš
oddíl Kabrňáci Nevšová zúčastnil třetího ročníku turnaje Senior Cup ve hře pétanque v Luhačovicích. Ze 42 startujících spolků a organizací se umístil na třetím místě. Z jejich vynikající reprezentace máme velkou radost. Tento sport chceme rozšířit i v obci – zřídit hřiště a soutěžit, hrát jen pro radost z pohybu. Ne všichni máme sílu na ná-

ročnější tělesný pohyb.
Dne 1. června 2016 jsme s dětmi ve školičce slavili Den dětí. Vypomáhali jsme při branných akcích na stanovištích a po ukončení jsme v krásném prostředí zahrady s dětmi zpívali. Byly to úžasné chvíle – sledovat děti, jak plní
se zaujetím úkoly na překážkách
a sbírají potvrzení o splnění úkolu!
Duchovní otec páter Ing. Karel Petráš oslavil dne 10. července 2016 85 let života. Na jeho počest jsme mu splnili přání – sloužil mši svatou v bazilice Panny Marie Svatohostýnské. Dne 13. června 2016 jsme v zaplněném autobuse ve sváteční náladě vyjeli
z Nevšové do Bystřice pod Hostýnem. Naše závěrečná píseň Madona byla zlatou tečkou bohoslužby.
Tato akce byla ﬁnančně podpořena
městem Slavičín. Samotnou oslavu
jeho půlkulatin jsme zajistili dne
9. července 2016 v sále kulturního domu Nevšová.
Relativně se nacházíme v polovině roku 2016 a máme před sebou řadu akcí, ale o nich až jindy.
Jedna je však na spadnutí a také
malým vyznamenáním pro Nevšovou. Nový majitel ﬁrmy ABM
Hrádek pan Egon Heckel věnoval dřevořezbu Boží muka, o kterou budeme pečovat. Bude umístěna u cyklotrasy nad Nevšovou.
V září bude posvěcena za účasti
vzácných hostů i místních občanů.
Věřím, že i tato akce bude mít slav-

Dětský den a koncert 2016

Během prvního víkendu prázdnin se konal 9. ročník dobročinné
akce Dětský den a koncert. Na letošním koncertu, který byl v pátek, vystoupily kapely HUP, JELEN
a SLZA. Na výletiště v Hrádku přišlo cca 1 250 dětí i dospělých, kteří
vytvořili úžasnou atmosféru a užili

si první prázdninovou noc.
Sobotní dětský den navštívily stovky dětí, pro které byly připraveny desítky atrakcí a soutěží.
Díky sponzorům se nám daří zvyšovat úroveň akce a držet se zásady, že na dětském dnu má být pro
děti vše zadarmo! Důkazem že
jdeme správným směrem, je nám
spousta kladných ohlasů a chvály od dětí i rodičů. Velké díky patří sponzorům, bez kterých by tato
nákladná akce uspořádat nešla:
město Slavičín, Slavnet, Nicoma,
Greiner Packaging, Anvis AVT,
s. r. o., Hopa CZ, Pila Vágner, Kowag, Autokap, ELVA, TVD, Truhlářství Hlavica, AG Staving, Vinotéka Janota, Pekárna ORA, ZEKA
servis, potraviny MONA, AE partner, Penzion Vincour, Pneuservis pod čapím hnízdem, Kepys,
Lavr Design, restaurace U Hugo-

nostní atmosféru a artefakt bude
svým nádherným provedením těšit všechny kolemjdoucí a cyklisty v upraveném okolním prostoru. Na tuto slavnou chvíli zveme

širokou veřejnost. Všem čtenářům
pestrobarevné a slunečné léto přeje za celý klub
Mgr. Stanislava Pučoková,
předsedkyně klubu

na, Warrior Dog, Honza Kotraba.
Ovšem největší díky patří všem pořadatelům. Podařilo se nám dát dohromady přes 100 úžasných lidí,
kteří celý víkend neúnavně a zcela zdarma pracovali na hladkém
průběhu akce. Děkujeme zejména: Kartáčům, Staňovi Grešnerovi, Duškovi a Ondrovi Horovým,
Gumerovi, Lolovi, Liboru Mackovi, Járovi Saňákovi, Pavle a Zdeňovi Gromským, Míši Tokarčíkové za parádní stánek se zdravým
jídlem, Marti a Milošovi Vaňkovým, Muftovi, Jakynovi, Monice
a Laďovi Hubíkovým, Vlasťovi Macíkovi, Lence Dulíkové, Martině
Ritterové, cérkám Vincourovým,
Korýšovi, Aleši Fojtíkovi, Kubatůrovi, Robertu Stejskalovi, Svaťovi
Koběrskému, Jencku Juříkovi, Ríšovi Černému, Ivance Gromské,
Mirce Vaclové, Márovi Rokytovi,
Pavlu Hromádkovi, Koňákům z Lipiny, Martinu Čížovi, Viktoru Ga-

jdovi, Marcelce Kramářové, Markétě Hamalčíkové, Jolaně Ďulíkové, Badžovi a Lei Bartošovým, Peťovi Cuřínovi, Laďovi Sívkovi, Barči a Martinovi Chovančíkovým,
Přemovi Rakovi, Darji Konečné,
Denise Balšanové, Bojové skupině
Karpaty, Drsoňovi a všem motorkářům, klukům s RC modely, hasičům, Kubovi Častulovi, Martinu
Lutonskému, Michalu Schmiedlovi, MO Policie ČR, Petru Navrátilovi za hračky, Ervínovi Haragovi, Jakubovi Urbanovi, členkám
Diaklubu a děvčatům z infocentra.
Část z vydělaných 120 tis. Kč
bylo použito na ﬁnancování dětského dne a zbytek peněz bude věnován postiženým dětem a dobročinným organizacím v našem okolí. Jménem všech pořadatelů děkujeme za přízeň a těšíme se na ročník s číslovkou 10.
Majoš Zvonek
a Šárka Valčíková

www.mesto-slavicin.cz

8
SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Slavičínský
ý
svátek hudby
pátek 26. srpna 2016
ve večerních hodinách
v zámeckém parku
ve Slavičíně
Účinkující a další
informace se dozvíte
na www.slavicin.unart.cz.
Farnost sv. Vojtěcha
ve Slavičíně vás srdečně zve
v neděli 28. srpna 2016 na

FARNÍ DEN
Začátek: v 11.00 hodin mší
svatou v areálu letní scény
zámeckého parku, na které
budou požehnány školní
pomůcky dětí
Po mši svaté bude farní den
pokračovat následujícím
programem:
grilování a opékání
 posezení při hudbě
soutěže pro děti
 jízda na koni
Občerstvení a nápoje zajištěny!
Přijďte prožít hezké chvíle
v kruhu farního společenství!

Mistrovská
utkání
FC TVD Slavičín
ín
mužii A – divize,, skupin
na D
neděěle 7. srr pna Holešov
v 10
0.15
5
neděěle 21. srpna Tasovicce 10.1
15
mužii B – I.. B tříída
neděěle 14. srpna
a Veselá
á 17
7.30
0
neděěle 28. srpn
na Tlu
uma
ačo
ov
10.15
5
doro
ost – krrajskýý přebor
sobota 6. srr pna Baťov 10.0
00
sobota 20. srpn
na Luha
ačo
ovicce
10.00
0
žáci – krajsský přřebor
sobota 27. srpna
a Zlín B 9.3
30
a 11.15

Kalendář turistických
akcí v srpnu:
 27. 8. Ve stopě Slavičínské

šedesátky
Charita sv. Vojtěcha pořádá
v sobotu 3. září 2016
zájezd na termální
koupaliště Dunajská
Streda.
Cena 300 Kč, odjezd od zastávky Radnice v 6.00 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit
na tel.: 731 621 122 nebo
osobně na penzionu č. 235
v Hrádku.

Neleň! 2016 se blíží

díky kterému získáváme ﬁnanční
podporu na zajištění realizace festivalu. Každý z vás může mít zásluhu na tom, že bude Neleň! v maximálním měřítku zase zdarma a přístupný všem bez rozdílu! Děkujeme všem, kteří ve smysl projektu věří a skládají ho s námi. Velké
díky patří všem, kteří se rozhodli
pro posílení místní komunity, desetičlennému týmu organizátorů
a partnerům: městu Slavičín, Nadaci Jana Pivečky, nízkoprahovému zařízení KamPak? a sdružení
UNART a HaW.
P. S. Posily a výpomoc během
festivalu uvítáme s vřelým srdcem.
Chcete se zapojit? Napište nám
na nelen@nelen.cz
Těšíme se na vás!
Za tým Neleň! Mgr. Michal Filák (michal.filak@gmail.com,
tel.: 739 656 660)
Tento projekt je ﬁnančně podpořen městem Slavičín.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Cimbálová muzika
SLAVIČAN

Milý Slavičíne, nelenící komunito a všichni příznivci a podporovatelé Neleň!, rádi
bychom každého z vás pozvali na 2. ročník tohoto multižánrového festivalu, který proběhne
ve dnech 16. –18. září 2016. Tentokrát budeme zase o něco větší. Připravujeme pro vás program
na čtyřech scénách v prostorách
Sokolovny, Městské knihovny Slavičín, Orlovny a přilehlého okolí. Letos přislíbilo účast celkem
55 vystupujících, kteří bez nároku na honorář, ale s velkým nadšením vystoupí v hlavním programu se svými příspěvky na 34 přednáškách, šesti workshopech, dvou
diskuzích a sedmi doprovodných
aktivitách. Kulturně festival doplní páteční vernisáž spojená s divadelním představením a komor-

Charritní bazárrekk
Charita sv. Vojtěcha
Slavičín oznamuje, že
dne 17. srpna 2016 se ve
venkovních prostorách
Charity (Komenského 115) uskuteční Charitní bazárek. V době
od 10.00 do 15.30 hodin si budete mít možnost zakoupit si dětský,
dámský a pánský textil, kabelky,
obuv aj. Vše za symbolickou cenu.
Sortiment do Charitního bazárku je věnován lidmi ze širokého okolí, kteří rádi přispějí kouskem ze svého šatníku za účelem
dalšího využití. Takto získané
oblečení je pak dobrovolnicemi
humanitárního skladu, zřízeného při Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, tříděno. Část je zasílána pro
pomoc lidem v nouzi z celé České republiky a část je právě věnována pro prodej při Charitním
bazárku. Finance z něho získané
jsou pak využity na podporu charitního díla.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům za věnované věci a také všem, kteří bě-

ním koncertem. Sobotní večer pak
bude v hudební režii kapel Monikino kino, Leto a Hissing Fauna. Úplnou novinkou je páteční dopolední
program pro studenty základních
a středních škol, na kterém spolupracujeme s Nadací Jana Pivečky.
Můžete přijít podpořit studenty,
kteří se zapojili do grantového řízení „Chceme pomáhat“ a budou
na Sokolovně prezentovat své projekty hodnotící komisi, ale i široké
veřejnosti. Jako inspiraci do dalšího studia pak od nás získají možnost setkat se s odborníky z různých profesí v rámci diskusí v profesních panelech.
Obzvlášť pyšní jsme taky na náš
nový web www.nelen.cz a facebookovou stránku Neleň!, kde můžete sledovat nejen aktuální informace, ale taky stav našeho transparentního účtu 2800960500/2010,

h
hem
Charitní
h
b
bazárku
k k
koupí textilu přispějí na dobrou věc. Těšíme se na setkání s vámi.
Zaměstnanci Charity
sv. Vojtěcha Slavičín

Poděěkovvání
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
touto cestou děkuje společnosti KPMG ČR, s. r. o., za ﬁ nanční
dar v hodnotě 28 500 Kč určený
pro vytvoření klidové zóny pro
uživatele DC Maják, která má pomoci vybudovat vhodné prostředí pro intimní hygienu a relaxaci klientů. Finanční prostředky
byly poskytnuty formou zaměstnaneckého grantu, o který společně s Charitou sv. Vojtěcha Slavičín požádala slečna Simona Fojtíková. Pro klienty byla pořízena zástěna s vertikálních žaluzií,
trojdílný paravan a multifunkční
skříňka k uložení pomůcek k intimní hygieně, také smyslové pomůcky sloužící k relaxaci. Všem,
kteří se podíleli na realizaci projektu, moc děkujeme.
Klienti a pracovníci
Charity sv. Vojtěcha Slavičín

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů v Divnicích by chtěl rád touto cestou
poděkovat všem ﬁrmám, živnostníkům i všem hodným lidem, kteří
byli ochotni svými sponzorskými dary (ať už v podobě ﬁnanční
nebo věcné) podpořit tradiční kácení máje spojené s dětským dnem
v Divnicích. Je velmi povznášející, že i v dnešní době se najdou
lidé ochotní věnovat něco ze svého a udělat radost jak dětem, tak
i dospělým.
Výbor SDH Divnice

vyhlašu
uje konk
kurz na
a obsazeení
postu prvn
ních houslí – primášše,
primášk
ky. Zkuššenostii s působ
bením v cimb
bálov
vé muzzice vítán
ny,
nejsou však
k pod
dmínko
ou.
Informa
ace na teel.: 603
3 919 154
4–
Mgr. Alleš Ptáčeek

Kurzy anglického
jazyka
Proč nezkusit jazykový kurz se
zkušeným lektorem? Proč nepokračovat v rozšiřování dosud nabytých jazykových znalostí i dál?
Jazykové kurzy ve Valašských
Kloboukách, Horní Lidči, Slavičíně. Kurzy od září. Více informací: www.effort.cz nebo na čísle 732 536 880 (Oto Hermann).

Fotoateliér
a Video Hödl
průka
azovéé foto na počk
kání
 ateliéérové foto dětí, rodiinné
 svateb
bní fo
oto – video
 foto školníích srrazů na poččkání
 převo
od VH
HS na
a DVD-CD
D
 prodeej foto
oalb
 fotoviideo
 mnoh
ho da
alších služeb
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 80
09
Faceboo
ok: Hö
ödl Ph
hotograp
phy
Video Makerr

Prodám palivové
bukové dřevo
- pozor sleva!
Cena 850 Kč za 1 m (bez dopravy)
Tel.: 733 198 494
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PLACENÁ INZERCE

Tenisový areál OÁZA nabízí:
5 antukkových kurrtů
ů (areál Slav
vičín – Luhačovská)
ottevíraccí doba, de
enně 8.00 – 20.00 (dle te
el. domluvy)
záázemí v podobě sociálního vyybavení, sprch,
prro všechny návště
ěvníky otevřřen bu
ufet se širokým so
ortimentem
a čep
povanýým pivem
ce
ena za kurt: dvouh
hra 120 Kč/h
hod., čtyřhrra 140 Kč/h
hod.
zaajištěn
ní odborné
é výuky tenisu
u pro děti
možnosst pronájm
mu tenisových
h kurtů
na te
enisové turnaje
možnosst pořádán
ní akcí a oslav v přillehlém
m
altán
nu s krrbem a possezením
prronáje
em reklamn
ních ploch
(oplo
ocení kurtů u hla
avní silnice).
VELK
KÁ AK
KCE: na vššechny srpnov
vé
víken
ndy zv
výhodněn
ná cena:
dvou
uhra 60
0 Kč/hod. / čtyřhra 70 Kč/hod.
Konttakt: 603 323 00
07
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Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Marie Ča
astulíkovvá oznamujje, že ve dnech 1. – 12. srpna
2016 neordinujee. Zastupu
uje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Jolana Malotová oznamuje,, že ve dnech 15
5. – 23. srpna
2016 neordinujee. Zastupu
uje MUDr. Petr Zemčík.

Vždycky jsem říkal,
že já to tu do důchodu nemám
Rozhovor s bývalým farářem slavičínské farnosti P. Miroslavem Strnadem

Vzpomínáte na to, jak jste před
třinácti lety ve Slavičíně začínal?
Když jsem byl ve Slavičíně první
rok, byl tu se mnou ještě jáhen, což
je takový oﬁciální pomocník kněze. Byl zde poslán pro P. Bohumíra,
ale ten se rozhodl, že půjde do důchodu, a tak jsem jáhna „zdědil“.
Jak vlastně probíhá výměna
kněží? V Olomouci rozhodnou,

farář ve Slavičíně už je 13 roků,
dáme ho jinam?
Víceméně ano. To je jejich volba.
Samozřejmě neděje se to tak, že by
jednoho krásného dne přišel dopis,
jsi přeložen tam a tam. Děje se to
dialogickou formou. Než jsem šel
do Slavičína, dostal jsem na výběr
ze dvou míst, a když jsem se na ně
netvářil, přišel ještě výběr Slavičína. Teď když odcházím, mně byly
nabídnuty Malenovice. Nebyl mi
dán sice výběr, ale k volbě jsem
se mohl vyjádřit. Kdybych protestoval, možná by se to řešilo jinak,
ale to se už nedovíme. Třeba by mi
nabídli něco jiného nebo by zrušili svůj úmysl mě odvolat. Já jsem
nechtěl komplikovat situaci, každý rok k prvnímu červenci se dělají velké změny. A letos to semlelo
i mě. Při tomto povolání s tím počítáme. Vždycky jsem říkal, že já to tu
do důchodu nemám. Kněz si někde
vybuduje zázemí, vztahy a pak ho
přesunou dál a na čas je zase jako
kůl v plotě. Rodinou je pro nás cír-

kev, křesťanské společenství, ale
jsme lidé, kteří žijí i na horizontále
a potřebují i lidské přátelské zázemí. A já si myslím, že ani ty Malenovice ještě asi nemám do důchodu.
Co se změnilo za tu dobu, co
jste byl tady?
Viditelná změna jsou opravy.
Díky tomu, že se dala dohromady
skupina akčních lidí, kteří se nebáli zabrat, a díky kterým se to dělo.
Něco bylo z mé iniciativy, hodně
přišlo z iniciativy druhých. Nemyslím si, že kněz má všecko organizovat. Pak kněz odejde a vše
skončí, pokud je to navázáno jen
na něj. Ideální je, když je farnost
sama o sobě zdravě aktivní a s farářovým odchodem to pokračuje a přejde na jeho nástupce. Úlohou kněze není opravovat kostely.
To není kněžská služba, to je údržbářství. Od toho jsou schopní laici, kteří tomu rozumí mnohem víc
než kněz, rozumí materiálním záležitostem, rozumí ﬁnancím, dotacím a těmto věcem. Já jsem opravdu hodně vděčný za tolik lidí, kteří mně v těchto záležitostech obrovsky pomáhali.
Jaká byla vaše cesta ke kněžství?
Od deseti let jsem ministroval,
takže jsem měl kontakt s oltářem,
s knězem a tyto kontakty ve mně
zrály. Samozřejmě říká se tomu
Boží povolání a člověk tedy nějakým způsobem vnímá, že by to
mohlo být ono. Rodiče mě ani nepřemlouvali, ani mi nebránili.
Hrajete na nějaký hudební nástroj?
Na kytaru jsem chodil do hudebky. Pak jsem ji posunul do pozadí,
protože jsem se potom začal věnovat varhanám. Než jsem šel do semináře, tak jsem pochopitelně ministroval, ale zároveň jsem dělal
i varhaníka. Takže jsem dělal varhaníka i v semináři, byl jsem jeden
ze seminárních varhaníků. Někdy
jsem hrál při mši i farníkům ve Slavičíně, když mši sloužil jiný kněz.
Jste také hodně sečtělý. Sám
píšete?
Ne. Já si myslím, že na to nemám.
A vydat soubor kázání vás neláká?
Někteří farníci mi už také říkali, že bych měl svá kázání dávat
písemně. Kázání jsem si psal tak
možná v prvních měsících jáhenské služby. Pak jsem toho nechal.
Vymyšlenou mám základní myšlenku kázání a dál je to tvořivé dílo.
Což může být trochu nebezpečné,
někdy se stane, že přemýšlím, co
jsem vlastně chtěl říct (jak se říká,
mám „okno“). Musím to nějak přemostit a doufat, že to zase naskočí.
Na co budete ze Slavičína vzpomínat nejvíc?

Já myslím, že na mnohé vztahy, které jsem si vytvořil. Možná
některé přetrvají. Čas prověří pevnost přátelství. Vzpomínat budu
na ty, kteří nabízeli takové to domácí zázemí, vytvářeli domov. Byla
to užší skupina, která měla odvahu přijít blíž. Poznat mě nejenom
od oltáře, ale i osobně. Spousta lidí
mě zná od oltáře a vytvoří si o mně
svůj obrázek… Je pravda, že já se
každému neotvírám, jsem spíš introvert, v případě, že někdo přijde
blíž, tak mě objeví zase nějak úplně jinak. Ne že bych měl dvě tváře.
Tam v kostele je to taková ta oﬁciálnější podoba a v soukromí ta osobnější. Když se se mnou někdo osobně poznal, tak třeba řekl: „Pane faráři, já jsem nevěděl, že jste takový normální…“ A samozřejmě i naopak. Když znám lidi jenom od oltáře nebo z běžného setkání, je to
něco úplně jiného, než když mě pak
pozvou třeba domů nebo když se
mnou nějakým způsobem začnou
sdílet život. Není možné se každému otevírat. Protože kdykoli se člověk otevře, stává se zranitelným.
Ono se říká, známých má člověk
spoustu, ale přátel jen málo.
A z čeho máte největší radost,
co se vám tu podařilo?
Mám radost ze spolupracovníků, které se podařilo najít. Kteří tady pro tu farnost žili, a doufám, že budou dál žít. Mnohokrát
jsem si uvědomil, že mám kolem
sebe spoustu lidí, kteří na sebe
berou mnoho úkolů a ulehčují mi
tuto cestu a úžasně mi pomáhají. Nechci nikoho jmenovat, protože bych mohl na někoho zapomenout. Věřím, že ti, kterých se
to týká, vědí, o kom je řeč. Zrovna loni při velikonočních obřadech mi došlo, jak obrovský tým
lidí pomáhá, jedni zajišťují lektorskou službu, další nacvičují s ministranty, se scholou, jiní zajišťují oheň a další mnohé jiné služby a úžasné je na tom to, že to berou jako samozřejmost a dělají to
nezištně.
Co byste popřál novému faráři ve Slavičíně?
Já mu samozřejmě nemůžu radit, ale bude krásné, když v rámci
darů svého nadání a zaměření posune farnost zase o kus dál, zvláště třeba v těch oblastech, pro které
jsem neměl „dary“ zase já. V tom
právě vnímám přínos výměny farářů, že se farnost i kněz samotný
mohou zase posunout dál díky novým výzvám. A doufám, že ten obrovský tým „mých“ spolupracovníků se stane také dělným týmem
„jeho“ spolupracovníků.
Marie Studeníková,
Jitka Pfeiferová
Autor foto: Josef Floreš
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Letní kino promítá zdarma!
Za nepříznivého počasí se promítání přesune do sálu Sokolovny, začátek ﬁlmu na Sokolovně je
v 19.30 hodin.
 úterý 2. srpna 2016,
21.00 hodin
ŘACHANDA
Pohádka o jedné rozmazlené princezně (D. Pfauserová) a dvou kamarádech (V. Polívka, A. Bílík), kteří se
neživí vždycky úplně poctivě. Když
se tato trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese,
kde žijí podivné lesní bytosti, kterým vládne Paní lesa (V. Cibulková),
naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, tak se chovají oni
k nám. Neboli že co dáváš, to se ti
vrátí. Řachanda je příběh plný akce,
napětí, humoru, kouzel i ponaučení a nechybí samozřejmě ani láska.
Hrají: B. Polívka, V. Cibulková,
O. Kaiser, J. Hrušínský ad.
Pohádka/komedie, ČR, 2016, 104
minut
 neděle 7. srpna 2016,
21.00 hodin
TEORIE TYGRA
Veterinář Jan (J. Bartoška) už toho
má dost. Poslední kapkou je smrt
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (I. Janžurová) totiž rozhodovala nejen o jeho životě,
stáří, ale i o tom, jak a kde bude pohřbený. A Janovi začíná být jasné, že
je na té samé cestě. Jeho žena Olga
(E. Balzerová) se totiž také domnívá,
že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Jednoho dne Jana
napadne způsob, jak získat zpět vládu nad svým životem. A protože tato
cesta nemůže být snadná, stává se
její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba
na voru a život na lodi. Janova cesta
za svobodou ovlivní i životy jeho dětí
a jejich partnerů. Dcera Olga (T. Vilhelmová) totiž převzala matčinu metodu, zatímco snacha Alena (P. Beretová) zatím dokázala tlaku rodové tradice odolat a volí vlastní cestu, liberálnější, modernější, lidštější.
Hrají: J. Bartoška, E. Balzerová,
I. Janžurová, T. Vilhelmová ad.
Tragikomedie, ČR/Slovensko,
2016, 101 minut
 úterý 9. srpna 2016, 21.00 hodin

SNOOPY A CHARLIE BROWN.
PEANUTS VE FILMU
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě?
A především jediného pejska, který dokáže ze svého, tak trochu mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. Charlie Brown je nejslavnější světový outsider, který šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku a hlavně je
to kluk, kterému se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích přihodí něco tragického nebo
aspoň směšného. A nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na velice nebezpečnou
výpravu, zatímco Snoopy se utkává
se svým největším nepřítelem Rudým baronem.
Animovaná komedie, USA, 2016,
94 minut
 neděle 14. srpna 2016,
21.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ
Lída Baarová v roce 1934 okouzlí
davy fanoušků v celém Německu.
Užívá si slávy i náklonnosti Gustava
Fröhlicha, tehdejšího idolu německých žen. Obdiv neskrývá ani sám
Hitler, který Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Lída s Fröhlichem se nastěhují na prestižní adresu do sousedství ministra propagandy Goebbelse, který je k sobě začne zvát na vyhlášené večírky. Při nich postupně
vtahuje Baarovou do svých „ďábelských“ sítí. Fröhlich žárlí a po jednom z mnoha dalších žárlivých výstupů ji vyžene z domu. Na tuto příležitost čeká bezhlavě zamilovaný
Ďábel. Chce se kvůli Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu, zůstane
v Berlíně a nové lásce propadne. Zásadní otázku, zda je možné milovat
zločince, si bude klást až za pár let
a pak po celý zbytek života…
Hrají: T. Pauhofová, S. Stašová,
M. Huba, L. Vlasáková ad.
Drama, ČR/Slovensko, 2016, 106
minut
 úterý 16. srpna 2016,
20.30 hodin
RIO 2
Vzácní modří papoušci Blu a Per-

la žijí v brazilském Riu poklidným
městským životem. S nimi tam vyrůstají i jejich tři děti. Když Perla
rozhodne, že se všichni musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je už
jen krůček k zásadnímu rozhodnutí – vyrazit na rodinný výlet do amazonské džungle…
Animovaná komedie, USA, 2014,
101 minut
 neděle 21. srpna 2016,
20.30 hodin
ČARODĚJNICE
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. V polovině sedmnáctého století měli lidé
blíž k přírodě, blíž k Bohu, blíž k iracionálním jevům. Rodina farmáře Williama (R. Ineson), která v té
době žila v relativním bezpečí jedné z osad v Nové Anglii, se po střetu
se sousedy rozhodla kolonii opustit
a vydala se dobývat americkou divočinu. Po krátkém putování se usadili v zemi nikoho, poblíž rozlehlého temného lesa, o němž by leckdo řekl, že působí zlověstně. Neblahé tušení členů farmářovy rodiny umocňuje i řada obtížně vysvětlitelných událostí, které jejich nový
život provázejí, zašlou úrodou počínaje a podivným chováním domácího zvířectva konče. Vrcholem série katastrof je pak zmizení farmářova nejmladšího syna přímo před
očima nejstarší dcery…
Hrají: A. Taylor-Joy, R. Ineson,
K. Dickie ad.
Horor, USA, 2015, 92 minut
 úterý 23. srpna 2016,
20.30 hodin
KUNG FU PANDA 3
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu
do šířky urostlý panda Po. Zdálo by se, že ve dvou předchozích
dílech Po dosáhl nejvyššího možného stupně tím, že se stal Dračím
bojovníkem. Ale to je velký omyl.
Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej
totiž seznámí s dalším úkolem,
který jej má ještě více zdokonalit
v umění kung-fu: Po se musí stát
učitelem.
Animovaná dobrodružná komedie, USA, 2016, 94 minut
 neděle 28. srpna 2016,
20.30 hodin
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Jedenácté výročí útoku na newyor-

ská Dvojčata se teroristická skupina operující na severu Afriky rozhodla „oslavit“ útokem na americkou ambasádu v libyjském Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné
služby však jejich pocit ohrožení
relativizovaly. I proto se pracovníci ambasády ocitli tváří v tvář
obrovské přesile. Neměli by sebemenší šanci, kdyby v oblasti nepůsobila skupinka „bezpečnostních analytiků“, bývalých elitních mariňáků. Ti hodí za hlavu
všechny psané i nepsané postupy,
především nařízení, aby se do ničeho nevměšovali, a rozhodnou
se bránit ambasádu do poslední
kapky krve.
Hrají: J. Krasinski, F. Stroma,
T. Stephens ad.
Akční drama, USA, 2016, 144
minut
 úterý 30. srpna 2016,
20.30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Z Blpu
se stal dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají se
rádi. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených
dračích závodů, ve kterých hravě
poráží ostatní vikinské teenagery, zatímco Škyťák dává přednost
osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují nové světy a nové draky…
Jedno z jejich dobrodružství je
přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem
stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou
Dračí jezdkyní…
Dobrodružný/animovaný, USA,
2014, 105 minut
Aplikace Město Slavičín
ke stažení zdarma
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