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Jak jsme za rok pokročili –
o krůček nebo skok
se blahobytu přiblížili?

No moc to nešlo – padla vláda,
taky krize tahleta.

Každá strana velela by ráda,
prostě furt se točí ruleta.

Nadáváme na všecko a na všecky,
stále lepší život chceme.

Novou plazmu, auto, Egypt letecky -
bez toho žít nemůžeme.

Já bych to však jinak bral...
Co nám rok dal a co nám vzal?

Měli jsme někoho rádi, 
měl někdo rád nás?
Byli s námi přátelé a kamarádi?
Tak ať to příští rok zas máme, zas!

Byli jsme zdraví, měli kde spát?
Mohli jsme milovat, děti si hrát?
Smát jsme se mohli, když chtělo se 
smát?
Ať v novém roce má každý co rád.

Ať rok 2010 Vám všem nadělí
jen dny plné pohody, radosti a veselí.

A když nějaký den trochu méně vyjde,
tak po něm určitě lepší zas přijde!

Jaroslav Končický

Končí další rok...

Město Slavičín
ve spolupráci se SOŠ Slavičín 

a Mysliveckým sdružením 
Jamné Slavičín

Vás srdečně zve na tradiční

PLES
MĚSTA

v sobotu 30. ledna 2010 
v sále Sokolovny. 
Hudba: FOCUS-ROCK

Začátek: 20 hodin

Předtančení: 
Arlene Slavičín

 vynikající
myslivecké speciality 
 tombola 

Vstupné: 100 Kč 
Předprodej vstupenek 
s místenkou:

Městské infocentrum,
tel.: 577 342 251

No, popravdě řeče-
no, asi jen kalen-
dářně. Město totiž 

i v roce 2009 získalo fi nanční prostředky
na svůj rozvoj z různých mimorozpoč-
tových zdrojů, národních i evropských.
A zejména posledně jmenované, tedy
operační programy dotované ze zdrojů
EU, jsou často víceleté. Než získané dotace
prostavíme, vyúčtujeme a dostaneme za-
placeno, uplyne vždy více než jeden rok.

Z operačních programů se nám podaři-
lo uspět zejména v Operačním programu
přeshraniční spolupráce SR-ČR. Jedná se
o projekty, o nichž jsme již dříve podrobně
psali, takže jen stručně (vlastní podíl města
činil ve všech případech 10 % celkové
částky investice, uvedené v závorkách):
Cyklotrasa Slavičín-Nevšová-Luhačovice
(celková investice 9,074 mil. Kč), Protipo-
vodňová opatření a varovný systém Říka-
Vlára-Váh (11,301 mil. Kč), Čo robíš sused
– na návštěve s internetom (2,071 mil. Kč)
a Jak to dělali naši staříčci (2,585 mil. Kč).

Pokračování na str. 2

Do nového roku 2010 vstupuje obecně 
prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, 
která vznikla v roce 2007 z iniciativy 
Mikroregionu Luhačovské Zálesí za úče-
lem koordinace rozvoje 20 obcí regionu,
k nimž patří i město Slavičín. Dohromady 
mají více než 22 tisíc obyvatel, což vytváří 
průměrnou hustotu osídlení 106 obyvatel 
na 1 km2.

Naší důležitou aktivitou je činnost Míst-
ní akční skupiny Luhačovské Zálesí (MAS 
LZ), která funguje na principu LEADER
a za spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru se snaží zlepšovat podmínky 
v našem regionu. Jedná se o záměry, jimž 
jsme dali základ v letech 2008 a 2009,
a to v rámci přípravy strategického plánu 
našeho mikroregionu, který jsme nazvali
Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy 
a prosperity. Pokračování na str. 3

S novým logem 
a novými plány

minulostí
Rok 2009 je již 

Kresba: Jana Jakúbková
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Dokončení ze str. 1
Dalším projektem, který byl dotován

z Regionálního operačního programu, je
projekt Zkvalitnění následné péče v Měst-
ské nemocnici Slavičín (2,854 mil. Kč).
O všech projektech jsme již dříve podrobně
informovali.

Z národních zdrojů to byl zejména projekt 
cyklostezky na ul. Luhačovská (6,132 mil.
Kč, z toho vlastní zdroje 35 %). Výstavba
cyklostezky uzavřela rekonstrukci Luha-
čovské ulice, která v roce 2009 pokračovala
druhou etapou. Ředitelství silnic Zlínského
kraje investovalo do rekonstrukce vozovky,
město se pak podílelo na obrubnících a hra-
dilo rekonstrukci chodníku na druhé straně
vozovky. Investice města dosáhly výše 2,488
mil. Kč, dokončení podélných parkovacích
stání pak další 0,380 mil. Kč. Práce jsou
prakticky dokončeny, zbývají terénní úpravy
a osetí zelených pruhů travou, které pro-
běhne až na jaře 2010. Rekonstrukce ulice
Luhačovská probíhala dva roky a myslím, že
dopadla úspěšně, a máme konečně důstojný
vjezd do města. Až tedy na jednu drobnost 
– asi na 70 m dlouhý úsek při vjezdu do
Slavičína. Ten bude opraven v roce 2010 –
podíl Ředitelství silnic Zlínského kraje je
přislíben, podíl města je třeba zapracovat 
do rozpočtu na rok 2010.

Druhým projektem, realizovaným za
státní podpory, byla 4. etapa projektu re-
generace panelového sídliště Malé Pole.
Zde dosáhly celkové náklady 6,467 mil. Kč,
z toho dotace činila 50 %. Předposlední etapa
regenerace sídliště Malé Pole přinesla nová
parkovací místa, chodníky, rekonstrukci ve-
řejného osvětlení, opravu asfaltového hřiště,
rekonstrukci pískovišť, dětské herní prvky
atd. V rámci tohoto projektu byl konečně
demolován objekt bývalé ubytovny STAMO
a na jeho místě vyrostlo nové parkoviště.
Na rok 2010 připravujeme 5. etapu, kterou

plánujeme v obdobném fi nančním objemu,
a která by měla regeneraci sídliště Malé Pole 
završit. Její obsah již byl zveřejněn a diskutu-
jeme o něm s veřejností.

Za připomenutí určitě stojí i co do fi nanč-
ního objemu menší akce, které však nejsou
malé svým významem. Více než 1 mil. Kč jsme 
investovali do rozšíření parkoviště u městské 
nemocnice, kde přes den nebylo prakticky 
možné najít volné místo. 

Proběhla také rekonstrukce kuželny 
v zámeckém parku, na které se kromě města 
fi nančně podílel také Zlínský kraj, za což spolu 
s kuželkáři ještě jednou moc děkujeme. Pokud 
jste ještě opravenou kuželnu neviděli, běžte se 
podívat. Je opravdu krásná. No, až na tu fasádu, 
ale ta musí ještě počkat. Nový chodník je také 
v ulici K. Vystrčila mezi domy č. p. 379-389, 
v ulici Osvobození kolem č. p. 256-233 nebo 
v ulici Ševcovské u č. p. 373-374. Opravená je 
také podlaha lávky před obchodním domem, 
nebo schodiště u ZŠ Vlára atd. 

Rozpočet města samozřejmě nezapomíná 
ani na místní části. V Nevšové byl zakoupen 
pozemek na tréninkové hřiště a od státu jsme 
koupili také přilehlý pozemek se starším 
rodinným domkem, který bude sloužit pro 
potřeby místních hasičů. Pokračovali jsme 
také v opravách místních komunikací – čás-
tečně byla opravena cesta Na Cigánku. V roce
2010 budeme žádat o dotaci na rekonstrukci 
mostku v centru Nevšové a opravu přilehlé 
komunikace a chodníků.

Výsledek samozřejmě teď nelze předjímat. 
V Divnicích investovali nejvíce do buňky 
u hřiště – náklad přesáhl částku 300 tis. Kč. 
Opraveny byly za pomoci Zlínského kraje také 
sochy sv. Tekly a sv. Floriána na návsi. Inves-
továno bylo také do oprav chodníku v centru 
Divnic, novou střechu má místní hospoda. Ta 
by se měla v roce 2010 dočkat nových oken 
a fasády. V roce 2010 budeme žádat o dotaci 
na úpravu prostranství před budovou bývalé 
školy, kde se rozpadá opěrná zídka. A protože 
jsme dosud neuspěli, rozhodně také o dotaci 
na výstavbu kanalizace. 

Hrádečtí se zase rozhodli pro další etapu
rekonstrukce veřejného osvětlení. V Hrádku
přibyl také stacionární měřič rychlosti při
příjezdu od Pitína. Laskavým přispěvatelem
fi nančních prostředků byl i v tomto případě
Zlínský kraj. Obdobný měřič by chtěli v roce
2010 pořídit také do Nevšové. 

Divnice mají novou vlakovou zastávku
a Hrádek opravený železniční přejezd smě-
rem na Štítnou. V roce 2010 se v Hrádku
pokusíme žádat spolu s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje o dotaci na rekonstrukci
hlavní cesty a snad se i ten supermarket 
začne také konečně stavět. 

Stavět chceme také cyklostezku z Hrádku
do Slavičína, kde si na své rozhodně přijdou
i in-line bruslaři. Finanční prostředky na tuto
akci jsou již alokovány ve státním rozpočtu.
Ve všech místních částech bychom v roce
2010 rádi upravili místa pro hraní dětí –
pískoviště a nové herní prvky. 

Máme požádáno o dotaci na rekonstrukci
kotelny v sídlišti Malé Pole a teplofi kaci
sídliště Vlára, rekonstrukci Horákovy vily,
zateplení budov Radnice a Městské ne-
mocnice, výstavbu recyklačního dvora na
Službách města Slavičína. Rozhodně bude-
me žádat také o dotaci na výstavbu výtahu
a bezbariérového WC na Radnici, připravuje
se projekt na řešení kuchyně pro Městskou
nemocnici, rekonstrukce se konečně dočká
autobusová zastávka na Vláře...

Záměrů a investic je opravdu mnoho.
V roce 2009 jsme proinvestovali částku cca
46 mil. Kč, velká část z těchto fi nančních
prostředků se nám vrátí prostřednictvím
dotací. Kolik to bude v roce 2010, to dnes
nevíme. Na odpověď si budeme muset 
počkat až podle toho, na které projekty
se nám podaří sehnat dotace. Bez nich to
vážně nepůjde, protože fi nanční krize nám
dramaticky snižuje daňové příjmy.

Více nám napoví rozpočet města na rok
2010, který budeme znát na konci měsíce
února. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Rok 2009 je již minulostí

Slavičínská nemocnice uspěla v projektu
evropského fondu ROP Střední Morava na
zkvalitnění péče v nemocnici.

Po uzavření smlouvy je hodnota projektu
2 854 773 Kč, z čehož z fondu ROP bylo čer-
páno 2 426 557,05 Kč.

Projekt zajišťuje zlepšení péče o pacienty
na lůžkovém oddělení následné péče i v am-
bulancích Městské nemocnice a zahrnuje: 

 na lůžkovém oddělení nemocnice –
24 elektricky polohovatelných postelí, 45 pa-
cientských nočních stolků s integrovanou
jídelní deskou, 10 speciálních aktivních
antidekubitárních matrací, dorozumívací za-
řízení pacient – sestra s možností bezdrátové
komunikace, jehož součástí jsou i rozvody
televizního signálu na pokoje, kamerový

monitorovací systém na chodbách oddělení, 
dvojité dveře s automatickým otevíráním 
ve vstupu do budovy II nemocnice, výškově 
nastavitelný transportní vozík pro převoz 
ležících pacientů, mobilní EKG přístroj.

 modernizaci pracoviště rehabilitace,
které slouží jak pacientům hospitalizova-
ným, tak i ambulantním o následující prvky: 
léčebný ultrazvukový přístroj sloužící k léčbě 
pohybového aparátu, elektricky ovládané 
rehabilitační lehátko k provádění vyšetření 
a rehabilitačních úkonů, lampa k léčbě 
polarizovaným světlem – Bioptron (slouží 
k léčbě pohybového aparátu, kožních defek-
tů), parafi nová lázeň (slouží k léčbě teplem
pomocí parafi nových obkladů), přístroj na 
lymfodrenáže (slouží k léčbě mízních otoků 

končetin, má i použití pro kosmetické účely, 
jedná se o zcela novou metodu, která zatím 
nebyla v nemocnici používána).

 modernizaci biochemické laboratoře –
přístroj k měření krevní srážlivosti.
Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení 
péče o hospitalizované i ambulantní pacienty 
Městské nemocnice.

MUDr. Libor Palkovský,
ředitel Městské nemocnice Slavičín

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
skou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, resp. Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava.

Projekt „Zkvalitnění následné péče v Městské nemocnici Slavičín“ z fondu ROP Střední Morava
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V závěru roku 2009 MAS LZ vyhodnotila
žádosti z 1. výzvy v prioritách rozvoje cestovní-
ho ruchu pro podnikatelské subjekty a obnovu
a rozvoj vesnic, zvýšení kvality občanského
vybavení a služeb pro obce. Celkem bylo vy-
bráno 12 projektů, které budou realizovány
v průběhu roku 2010. Přidělená roční dotace
za rok 2009 byla ve výši 8 097 566 Kč, přičemž
celkový rozpočet podpořených projektů je
přes 15 mil. Kč. Mezi úspěšné patří napří-
klad projekt rekonstrukce agroturistického
penzionu v obci Podhradí, stavební obnova
budovy obchodu v Rudimově a mnohé další.
Mezi podpořené projekty spadá rovněž pro-
jekt města Slavičín, který zahrnuje celkovou
rekonstrukci autobusové zastávky na sídlišti
Vlára a jejího blízkého okolí.

Vzhledem k velkému zájmu o tato té-
mata se MAS rozhodla vyhlásit 2. výzvu.
Termín podávání žádostí je stanoven na
7. – 27. ledna 2010. Předpokládáme rozdě-
lení dalších fi nančních prostředků pro nové
projekty dle Fiche 6 a 7. Bližší informace
o této výzvě včetně podmínek, které je nutno
dodržet při přípravě žádosti, naleznete na
www.luhacovskezalesi.cz.

 V současné době máme tým projektových
manažerů a poskytujeme bezplatné dotační
poradenství – od prvotního nápadu až po
výběr vhodného dotačního programu, kom-

pletní zpracování žádostí o dotaci do různých
dotačních programů – studie proveditelnosti,
osnovy projektů, analýzy nákladů a užitků,
soulady se strategickými dokumenty apod.
Tento tým je připraven realizovat různé
vzdělávací semináře, přednášky a worksho-
py, administraci a management projektů,
realizaci výběrových řízení a integrovaných
rozvojových projektů v rámci regionu. Bude
také nově poskytovat poradenské služby i fy-
zickým osobám při zateplování budov v rámci
programu Zelená úsporám. Kontaktní místo
bude v novém roce k dispozici i na MěÚ ve
Slavičíně, v přízemí, dveře č. 208. Úřední
hodiny jsou stanoveny na pondělí od 13.00
do 17.00 hodin. Informace zájemcům zde
bude připraven poskytovat projektový tým
v čele s RNDr. Romanem Kašparem (mobil
774 230 210) nebo se můžete obrátit na mne
jako předsedu MAS LZ. Tento tým zajišťuje
i administraci agendy Mikroregionu Luha-
čovské Zálesí, připravuje projekty jak pro
národní dotační programy (např. Program
obnovy venkova MMR, EVVO Zlínského
kraje aj.), tak pro programy z evropských
dotací (např. operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, Program rozvoje
venkova ČR aj.). Aktuálně koordinuje projekt 
Partnerství pro rozvoj EVVO v Luhačovském
Zálesí a projekt Trnková stezka – spolupráce

MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Ploština
a Luhačovské Zálesí. 

A co je naším cílem? Z výše uvedených 
aktivit, které jsme realizovali v roce 2009, 
je to zejména pomoc při obnově a rozvoji
regionu, koordinace rozvojových projektů 
na území Luhačovského Zálesí, vytváření 
specifi cké destinační oblasti s širokou produk-
tovou nabídkou a její propagace s využitím 
jejího přírodního, kulturního, společenského 
a historického bohatství. Jsme připraveni 
podávat pomocnou ruku všem subjektům na
území Luhačovského Zálesí při realizaci jejich 
rozvojových projektů a záměrů. Jsou to jistě 
ambiciózní cíle, přesto však věřím, že se nám 
mnohé z nich podaří uskutečnit. 

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Profi l Luhačovského Zálesí, o. p. s.

S novým logem a novými plány
V závěru roku 2009 MAS LZ vyhodno

Zastupitelstvo města Slavičín na svém
XIX. zasedání mj.:
 schválilo
 rozpočtové provizorium města Slavičín
od 1. 1. 2010,
 udělení grantů města Slavičín na rok
2010,
 ukončení Dohody o zajištění provozu
stálého a letního kina ve Slavičíně dohodou
ke dni 31. 1. 2010, 
 plán těžeb na rok 2010,
 obecně závaznou vyhlášku města Sla-
vičín č. 1/2009, o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na některých veřejných 
prostranstvích,
 zapojení města Slavičín do Programu
prevence kriminality na rok 2010 a realizaci
projektů „Slavičín – Bezpečnostní stojany na
kola“, „Slavičín – Lezecká stěna pro starší
děti na víceúčelovém hřišti“,
podání žádosti o dotaci z OPŽP a státního
rozpočtu na realizaci projektu „Slavičín –
regenerace zámeckého parku“,
 podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na realizaci projektu „Slavičín,
Regenerace panelového sídliště Slavičín –
Malé Pole“, 5. etapa, 
 podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na realizaci projektu „Slavičín –
mobilita pro všechny“.

Rada města Slavičín na své 77., 78., 79.,
80. a 81. schůzi mj.:
 rozhodla
 o zadání zakázky malého rozsahu na
služby – vypracování fi nanční analýzy,

odborného posudku a konzultace při vypra-
cování žádosti o podporu z OPŽP na akci:
„Divnice – odkanalizování a čištění odpadních
vod“, za cenu obvyklou ve výši 107 100 Kč vč.
DPH, uchazeči ProVenkov, spol. s r. o., Brno,
o zadání zakázky malého rozsahu na služby –
vypracování projektové dokumentace na akci:
„Multifunkční kulturní centrum Slavičín“, za
cenu obvyklou ve výši 245 000 Kč, uchazeči
Ing. Zdeněk Juřík, Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování projektové dokumentace
na akci: „Parkoviště a stanoviště kontejnerů
Slavičín – ul. K Hájenkám“, za cenu obvyklou
ve výši 32 000 Kč, uchazeči Ing. arch Radim
Bosák, Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování projektové dokumentace na
akci: „Prodloužení MK v Divnicích“, za cenu
obvyklou ve výši 54 740, uchazeči CENTRO-
PROJEKT a. s., Zlín,
o zadání zakázky malého rozsahu postu-
pem ve smyslu zásad § 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách ve znění poz-
dějších předpisů, na stavební práce na akci:
„Divnice – doplnění TI“, za cenu obvyklou
ve výši 248 678 Kč, uchazeči Zlínské stavby,
a. s., Újezd u Valašských Klobouk, za cenu
obvyklou ve výši 348 515 Kč uchazeči Milo-
slav Hýbl, Vysoké Pole, za cenu obvyklou ve
výši 100 785 uchazeči Stanislav Belha, Újezd,
 o zadání zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci: „Oprava chodníku
ul. Osvobození – úsek pod ZŠ Malé Pole“, za
cenu obvyklou ve výši 161 957 Kč vč. DPH,
uchazeči EUROVIA CS, a. s., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování projektové dokumentace
v úrovni DÚR pro akci: „Vědeckotechnický

park Slavičín II – investiční část“, za cenu ob-
vyklou ve výši 97 700 Kč, uchazeči Ing. arch. 
Radim Bosák, Zlín, 
o zadání veřejné zakázky na provádění 
veřejně prospěšných prací a služeb pro 
město Slavičín pro rok 2010 uchazeči Služby 
města Slavičína, s. r. o., Slavičín,
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – vypracování žádosti o dotaci, kon-
zultace se zástupcem poskytovatele dotace, 
realizace předložení a registrace žádosti 
o dotaci na akci: „Vědeckotechnický park 
Slavičín II – investiční část“, za cenu obvyk-
lou ve výši 178 500 Kč, uchazeči Regionální 
centrum kooperace, a. s., Slavičín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na služ-
by – vypracování projektové dokumentace 
– situační zprávy a aktualizaci pro 5. etapu 
pro akci: „Regenerace panelového sídliště 
Slavičín Malé Pole“, za cenu obvyklou ve výši 
57 000 Kč, uchazeči Atelier RB s. r. o., Zlín, 
o zadání zakázky malého rozsahu na 
služby – vypracování žádosti o dotaci v rámci 
plánu LEADER, konzultace se zástupcem 
poskytovatele dotace, realizace předložení 
a registrace žádosti o dotaci na akci: „Divnice 
– úprava veřejného prostranství“, za cenu 
obvyklou ve výši 23 800 Kč, uchazeči Mik-
roregion Luhačovské Zálesí, Luhačovice,

 schválila
podání žádosti o dotaci v rámci Fondu 
mikroprojektů na realizaci projektu „Památ-
ník odboje Zlínska (1939 – 1945)“. 

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města 
Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dis-
pozici na www.mesto-slavicin.cz. 

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín

Zprávy z radnice
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Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2010

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV GRANTU Přidělená 
částka

TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovního družstva, údržba areálu 32 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Basketbal 15 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Lehká atletika - Běh vítězství 5 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Florbal junioři, juniorky, muži, žačky, žáci 70 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Turnaj ve fl orbalu žen a juniorek 2 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal juniorky 10 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal muži 6 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal žačky 8 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal ženy 10 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Turistika 5 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 ASPV muži 0
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 ASPV ženy 4 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis - 39. ročník turnaje 5 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis 12 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis - veteráni 10 000
Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 SK JEREVAN 15 000
Zdeněk Šiška, U Zahrádek 476 JEREVAN CUP - 12. ročník v nohejbale trojic a kuželkách 2 000
Petr Koseček, Dlouhá 784, Slavičín SK BENAGO Slavičín-1. liga v sálovém fotbalu 15 000
Orel Slavičín, Osvobození 248 Turnaj v sálové kopané, 8. ročník 0
TJ Sokol Slavičín,  K Hájenkám 345 Celoroční činnost šachového odd. a soutěže pro mládež 7 000
Ing. Milan Ptáček, Javorová II. 405 Fotbalová utkání 4 000
Kuželkářský klub Slavičín Činnost oddílů Kuželkářského klubu Slavičín 40 000
Kyokushin Karate Klub Slavičín, Školní 403, Slavičín Činnost a vybavení oddílu 8 000
Josef Zvoníček, Divnice 102, Slavičín Běh Po divnických vrchoch 2 500
Josef Zvoníček, Divnice 102, Slavičín Turnaj v nohejbale 500
Ing. Eva Hubíková, Horní nám. 819 Cvičení rodičů a dětí předškolního věku 0
SemTamFór, o. s., Slavičín Padající listí 2010 10 000
SemTamFór, o. s., Slavičín Celoroční činnost 18 000
SemTamFór, o. s., Slavičín Valašské křoví 2010 25 000
Divadlo Pařez, Slavičín Činnost divadla Pařez v roce 2010 5 000
Jiřina Brlicová, Slavičín Činnost klubu důchodců Slavičín 2 500
Ludmila Hromádková, Nevšová Klub důchodců Nevšová 1 500
Vlasta Kubrychtová, Divnice Kulturní a společenská činnost Senior klubu v Divnicích 3 500
Miroslav Juřík, Hrádek 48 Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 2 000
Ing. Antonín Gbelec, Divnice Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích 2 000
SDH Nevšová Masky na ledě 0
SDH Nevšová Pohár SDH Nevšová v požárním sportu mládeže 0
SDH Nevšová Tématické požární cvičení mládeže s ukázkou techniky 3 000
SDH Divnice Kácení máje a den dětí 3 000
Lenka Kovářová, Nevšová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2000
Miroslava Ševčíková, Nevšová 67 Dětský karneval 1500
Miroslava Kosečková, Nevšová 2 Fašanky v Nevšové 0

Smíšený pěvecký sbor Cantare Slavnostní koncert k 10. výročí založení SPS Cantare při ZUŠ 
Slavičín 20 000

Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici 1 500
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Zahradní slavnost 2 000
Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie - cesta úsměvu 2 000
SDH Hrádek, Nádražní 48, Slavičín Fašanky v Hrádku 0
SDH Hrádek, Nádražní 48, Slavičín Dětský den 2 000
Život trochu jinak, Martin Sukaný, Žižkovská 144, 
Slavičín Zpátky mezi lidi 2 000

Klub přátel historie Slavičínska, Horní Náměstí 102 Celoroční činnost KPH Slavičínska 8 000
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UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín Evropský svátek hudby 5 000
UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín Benefi ce bez bariér 0

Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354,
Slavičín Miniškolička - školička hrou 4 000

Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354,
Slavičín Podzimní drakiáda s Mateřským centrem 0

Nadace Jana Pivečky, Horní nám. 111 Pohádkový les 5 000
Nadace Jana Pivečky, Horní nám. 111 Dětský vánoční jarmark 4 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti,
Slavičín Vánoční besídka 1 500

Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti,
Slavičín Poznávací a vzdělávací den 4 000

Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti,
Slavičín

Rehabilitační pobyt pro handicapované děti a jejich rodinné 
příslušníky 4 000

Občanské sdružení R-Ego Činnost poradenského centra 8 000
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Zahraniční a výměnné stáže studentů 4 000
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Výstavy na GJP v roce 2010 3 000
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Výtvarný kroužek 0
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Sportovní den - discomaraton 0
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Přírodovědný kroužek 0
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Dramatický kroužek 0
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Hudební kroužek 0
SOŠ Slavičín Turnaj v nohejbale základních a středních škol 1 000
SOŠ Slavičín 13.ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí 1 000
SOŠ Slavičín 29. ročník CORNY SŠ atletický pohár ve Zlíně 0
SOŠ Slavičín Regionální a okresní kolo středních škol v kopané 0
SOŠ Slavičín 16.ročník - Vánoční laťka 1 500
Dům dětí a mládeže Slavičín 7. ročník Pohádkiády 500
Dům dětí a mládeže Slavičín 3. ročník Běhu naděje 1 000
Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina 1 500
Dům dětí a mládeže Slavičín X. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula 10 000
Dům dětí a mládeže Slavičín Setkání dramatických kroužků ve Slavičíně 0
Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek 5 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Dětský národopisný soubor Slavičánek 25 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Cimbálová muzika Slavičan 25 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Polonéza 3 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Valašská sportovní liga 1 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Výstava fotografi í 2 000
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Mezinárodní sportovní den 1 500
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Mikuláška laťka 1 500

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Podpora spolupráce s neziskovými ekologickými organizacemi 
ČSOP Kosenka, Veronica Hostětín

p p p ý 4 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Slet čarodějnic 1 500
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Pohádková tělocvična 0
Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Zlínský vorvaň 2 000

Základní škola Slavičín - Vlára, Školní 403 Soustředění dvou kroužků mažoretek a doprava na festival 
mažoretek 5 000

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí 6 000
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost 3 000
Pavla Sudková, Nevšová 157, Slavičín Helpíkův pohár 2010 10 000
Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby 2 500
Český svaz včelařů Chov zdravých včelstev 6 000
MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí 2 500

Myslivecké sdružení Hrádek na Vlárské dráze Zkvalitnění životního prostředí, chov srnčí a bažantí zvěře, 
vakcinace, výsadba dřevin 2 500
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zvyšovat. V minulém čísle zpravodaje je
zmínka o 5% zvyšování. Jak to teda je?

Omlouváme se za nepříliš přesnou 
informaci, která byla k této problematice
zveřejněna v prosincovém čísle zpravodaje.
Ceny známek za popelnice a kontejnery se
pro rok 2010 nezvyšují, zůstávají na úrovni
roku 2009. Tak jako tomu bylo i v minulých
letech, zmiňované 5% navýšení je přirážka
k ceně známky pro bytové domy využívající
kontejnerová hnízda a slouží pro zajišťování
provozu a údržby kontejnerových hnízd.

V minulém čísle zpravodaje jsem se 
dozvěděl, že se opět vedou polemiky 
o tom, zda zbourat budovu před radnicí.
Měla být již dávno zbourána. Proč to už 
konečně neuděláte?

Asi nemusím připomínat skutečnost, že 
město Slavičín odkoupilo nemovitost na
ulici Osvobození 254 od Marie Geraedts
v roce 2005 za účelem jejího zbourání. Tím
by se zlepšila zejména bezpečnost dětí,
které tudy dochází do školy, a současně by
se vytvořily podmínky pro výstavbu nových
parkovacích míst před radnicí.

S tímto naším záměrem byla tehdejší 
majitelka seznámena. Pokud nyní navr-
huje, že z části na opravu domu fi nančně
přispěje, považuji tento návrh za poněkud
nestandardní.

Majitelem nemovitosti je město a pokud 
bychom měli zajistit opravu nemovitosti,
kladu si otázku, proč bychom to měli
dělat. Pokud by dále měl dům sloužit jako
prodejna, bylo by logičtější, kdyby ji pod-
nikatel vlastnil i opravil. Majitelem je však
město, a to nemovitost koupilo za účelem
jejího zbourání. Této skutečnosti si bylo
zastupitelstvo města plně vědomo i přesto,
že v minulých letech ze svého rozpočtu
muselo vyčlenit nemalou fi nanční částku.

A k otázce, proč jsme nemovitost již 
dávno nezbourali? Jistě víte o záměru
úpravy veřejného prostranství, které se
má realizovat po zbourání tohoto domu. 

Doposud se nám na tento záměr ne-
podařily získat dotační prostředky. Navr-
hoval jsem, aby se úprava realizovala ve
dvou etapách. V první by se dům zboural
a provedly se nezbytné úpravy veřejného
prostranství a později by byl realizován ví-
tězný architektonický návrh komplexních
úprav před radnicí. 

Domnívám se, že za současné ekono-
mické situace by to nemuselo být špatné
řešení. Tento můj návrh však nebyl přijat.

Vážení čtenáři, předpokládám, že zále-
žitost úpravy veřejného prostranství před
radnicí bude předmětem dalších diskuzí,
a proto budu rád, když mně k tomuto tématu
sdělíte svůj názor.

Vážení spoluobčané, protože nadešel 
čas, kdy se loučíme s rokem 2009 a přiví-
táme nový rok, přeji Vám všem vše dobré
v roce 2010.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Dotace ve výši 3,8 mil. Kč je schválena ve 
státním rozpočtu a snad ji prostavíme dřív, 
než nám ji někdo sebere. To by se ale stát 
nemělo. Další jednání proběhne v nejbližších 
dnech a rád bych tuto informaci defi nitivně 
potvrdil již v únorovém čísle zpravodaje. 
Myslím, že vše dobře dopadne a cyklostez-
ka bude postavena. Takže kdo dostane od 
Ježíška pod stromeček nové in-line brusle, 
ten je dle mého názoru bude mít konečně 
ve Slavičíně kde prohánět. Ve skate parku to 
není ono a když vidím některé děti bruslit po 
silnici, tak mi mráz běhá po zádech.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Zaznamenal jsem informaci, že jednáte 
o umístění fotovoltaické elektrárny ve Sla-
vičíně nad ulicí Na Zastávce. Myslíte si že 
je to vhodné? Já ne.

Plně s vámi souhlasím. Taky si myslím, že 
do tohoto prostoru fotovoltaická elektrárna 
nepatří. Jedná se o plochu, která utváří vzhled
jednoho z  důležitých vjezdů do města, čtvrti 
Vlára. To však neznamená, že jsem obecně 
proti budování tohoto zařízení na výrobu 
elektrické energie, která využívá nejčistší 
přírodní zdroj energie, kterým sluneční 
světlo je. 

Jsem přesvědčen, že by se tyto elektrárny 
měly umísťovat zejména do průmyslových 
areálů, případně na místa, která nenarušují 
ráz krajiny a negativně neovlivňují architek-
tonický vzhled měst a obcí a jeho blízkého 
okolí. Realizaci takových návrhů podporuji. 
Je nutné citlivě zvažovat, kam tato zařízení 
umístit.

Musíme si uvědomit, že životnost fotovol-
taických panelů, umístěných na jednoduché 
ocelové konstrukci generující stejnosměrný 
proud, má životnost cca 30 let. A po celou 
tuto dobu bude konstrukce dotvářet místa, 
kolem nichž se pohybujeme, a která by mohla 
být v budoucnu lépe využita. Pokud budete 
chtít vědět, jak taková elektrárna vypadá, 
můžete ji vidět za průmyslovým areálem 
v místní části Hrádek.

Ještě se vracím k problematice budování 
dětského hřiště na ulici Okružní. Proč jste 
ustoupili od budování tohoto záměru, který 
mohl být již letos zrealizován?

Ano, máte pravdu, dětské hřiště mohlo 
být již v roce 2009 zrealizováno, a to v rámci 
úspěšného projektu Regenerace panelového 
sídliště Slavičín – Malé Pole.

Na tento záměr se nám podařilo získat 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
V důsledku zaslané petice bylo však rozhod-
nuto o pozastavení budování tohoto hřiště. 
S tímto postupem jsem nesouhlasil. Věřím, 
že poté, co se tato záležitost prodiskutovala 
na veřejném projednávání, bude hřiště v roce 
2010 realizováno. Chápu občany, kterým se 
tento náš záměr nelíbí, ale zkusme si vzpo-
menout na dobu, kdy jsme byli malí, a na to, 
jak nám bylo, když jsme měli své místečko, 
kam jsme si chodili rádi hrát. 

Měl jsem informaci o tom, že ceny za svoz 
a likvidaci odpadů se pro rok 2010 nebudou 

Ptají se lidé…
Je možné odstranit na sídlištích staré

klepače koberců? Myslím, že už jsou
k ničemu a jen hyzdí okolí.

Možné to samozřejmě je, jen by asi bylo
dobré postupovat případ od případu, resp.
klepač od klepače. 

Drobnou inventurou klepačů jsme zjis-
tili, že jich máme ve městě celkem pěkný
počet. Nechal bych Vás hádat, ale rozhodně
byste prohádali. Tedy – na sídlišti Malé Pole
je 19 klepačů, na sídlišti Vlára 24 klepačů
a na Zahradní 3 klepače. Nakolik dnes plní
svou původní funkci to vědí zřejmě nejlépe
okolo bydlící. Pokud tedy obdržíme od jed-
notlivých společenství vlastníků jednotek
požadavek na odstranění klepačů, měl by
být doložen stanovisky z okolních domů.
V případě shody není problém příslušný
klepač odstranit.

A ještě jeden častý dotaz od řidičů –
u křižovatky na Rudimov vytéká voda na
vozovku a v zimě je tu kluziště. Proč s tím
něco neuděláte?

Voda se na komunikaci dostává z při-
lehlých pozemků. Na tuto skutečnost 
jsme upozorňovali správce komunikace
– Ředitelství silnic Zlínského kraje – již
v uplynulém období. Protože se situace
v loňském roce nevyřešila, zaslali jsme
upozornění opět a budeme v této věci dále
osobně jednat. Napravit tento závadný stav
by snad neměl být žádný velký problém,
uvidíme. 

Druhým obdobným místem byl úsek
těsně za benzínkou, kde vytékala voda na
silnici v důsledku vybudování přístupu
na pozemky, na kterých investor stavěl
inženýrské sítě pro výstavbu rodinných
domků. Stavba je ukončena, takže problém
by se letos už neměl opakovat.

Proč není na cyklostezce na Luhačov-
ské ulici asfaltový povrch? Po zámkové
dlažbě se těžko jezdí na in-line bruslích.

Tuto otázku jsem obdržel několikrát,
odpověď na ni je i na webu města. Nicméně
stručně shrnu, že důvody jsou dva.

První je technický – pod stezkou jsou
inženýrské sítě a jejich opravy by vyvolaly
nutnost zasahování do povrchu, čímž by
vznikaly nerovnosti. To u zámkové dlažby
nehrozí, ta se prostě přeloží a lépe se dosáh-
neroviny. Druhým a podstatně důležitějším
důvodem je bezpečnost jak bruslařů, tak
řidičů. Stezka je příliš blízko cesty a riziko
pádu bruslaře do vozovky je velmi vysoké.

Pro in-line bruslaře nabídneme už
v roce 2010 něco jiného. Podařilo se nám
zajistit fi nanční prostředky na výstavbu
cyklostezky Slavičín-Hrádek. Od mostu na
ulici Příčné pravobřežně Říky by tak měla
vyrůst tentokrát již asfaltová cyklostezka
s prakticky nulovým převýšením. Tady se
bruslaři vyřádí, a to včetně mě, protože
tento sport také vyznávám. 
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V roce 2009 byla úspěšně dokoončena 
realizační fáze projektu „Cyklotrasaa Slavi-
čín-Nevšová-Luhačovice“. Tímto projjektem, 
realizovaným v rámci přeshraničníí spolu-
práce z Operačního programu přeshrraniční 
spolupráce SR-ČR, jsme završili našii snahu 
o cykloturistické napojení Slaviččína na 

láázeňské město Luhačovice na straně jedné
a směřování cykloturistů zze Slovenska na
sttraně druhé. Na projektu jsme spolupraco-
vaali s městem Dubnica nad Váhom, kde má
cyyklistika velmi pevné kořeeny a dlouholeté
veelmi dobré výsledky jak naa amatérské, tak
naa profesionální úrovni.

Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – Luhačovice 

Tříkrálová sbírka 2010

Svoz tříděného odpadu v I. pololetí roku 2010
 plasty (žluté pytle): 
13. 1., 8. 2, 10. 3., 14. 4., 19. 5., 30. 6.
 papír (modré pytle) a nápojové kartony 
(oranžové pytle): 
20. 1., 22. 2., 24. 3., 23. 4., 12. 5., 23. 6. 
 sklo (zelené a bílé pytle):
10. 2., 21. 4., 16. 6.

Na stránkách www.jaktridit.cz naleznete 
množství informací souvisejících s tříděním 
a recyklací odpadů. Jsou určeny pro všechny, 
kdo mají zájem se dozvědět více o tom, jak

Věřííme, žže spoolupráce se slovenskými 
partnerry budde i naadále pokračovat. Všem 
cyklistůům přejemee do nového roku hodně 
sil a ússpěšně ujetých kilometrů. 

Inng. Jarroslav Končický, starosta
Tento prrojekt je spolufi financován Evropským fondem 
pro regiionální rozvoj a Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČRČR.

9. ledna 2010 opět vyjdou do ulic našeho
města a obcí v naší farnosti koledníci se
zapečetěnými pokladničkami. Dobročinnou
akci ,,Tříkrálová sbírka‘‘ pořádá Charita Česká
republika v celostátním měřítku již po desáté.
Skupinky tří králů chodí podle tradice od
domu k domu a přinášejí lidem radostnou
zvěst vánočních svátků. Přitom prosí o dar
na pomoc lidem v nouzi. Finanční příspěvky
vybírají do úředně zapečetěné kasičky opat-
řené charitním logem a obdarovávají dárce
drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je
vybaven průkazem koledníka.

Koledníkům požehná otec Miroslav v pá-
tek 8. ledna v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha
Slavičín při mši svaté. Koledníčci přijdou do
kostela v oblecích a s korunou na hlavě. Pří-
tomni mše svaté jsou i vedoucí skupinek. Otec

Miroslav ke koledníkům 
promlouvá poslání tří
králů. Celá mše je zpes-
třena písněmi při kytaře
s velkou podporou zpěvu
schóly. Na konec mše
jsou posvěceny i křídy,
kterými se píše požehná-
ní na dveře domácností. 

Bylo zvykem, že kaž-
dý rok jsme zajistili oběd
pro koledníčky a vedou-
cí v rodinách, kde je
ochotně přijali ke svým
stolům. Letos tomu bude
jinak. Přichystáme malé
pohoštění na charitě, kde
se budou moci nejen od-
počinout, ale i občerstvit 
a popovídat. Děti si zde

rozdají sladkosti, které při koledování dostaly.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem 

hospodyňkám, které doposud připravovaly
pro naše skupinky oběd, za ochotu je přijmout 
do svých domácností a podporu dobré věci. 

Výtěžek sbírky je tradičně určen pro po-
třeby místní charity, matkám s dětmi v tísni
a dalším potřebným, a to zejména v regionech,
kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je
určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírku doprovodí také Tříkrálový kon-
cert, který v neděli 3. ledna 2010 v 16 hodin 
v přímém přenosu odvysílá ČT 1 a ČRo 1
– Radiožurnál. Aktuální průběh Tříkrálové
sbírky 2010 v celé ČR sledujte na 
www.trikralovasbirka.cz
nebo také na www.charita.cz. 

Marcela Šmotková, kordinátorka TKS

s tříděním v domácnosti začít a jak správně 
odpady třídit.
 Svoz nebezpečného odpadu proběhne 
3. 4. 2010.

KKam ss vánnoočními ssstromkky
Služby města Slavičína, s. r. o., oznamují, 

že se vánoční stromky budou po skončení 
letošních vánočních svátků likvidovat obvyk-
lou formou. Občané je tedy mohou počátkem
ledna odložit u kontejnerů nebo popelnic, 

odkud bude následně zajišťován jejich odvoz 
a likvidace. Vánoční stromky mohou rovněž 
odložit přímo ve sběrném dvoře v areálu Služeb 
města Slavičína, s. r. o.

Provoz sběrného dvora Pod Kaštany 
(v areálu SMS) zůstává beze změn:
Po, St, Pá: 6.00 – 16.30
Út, Čt: 6.00 – 14.30
1. sobota v měsíci: 8.00 – 12.00

Upozornění
Sběrnný dvvůůrr U Zahhhrádekk 
(uu kottelnyy nna sídliiššti Maalé PPollee) buddee 
v měsíícíchh lleeden a úúúnor 20010 UUZZAAVŘENN..

Děkujeme všem, kteří si u nás 
zakoupili věnečky nebo výrob-
ky z pracovní terapie. 
Tímto jste nejen podpořili DC
Maják, ale i smysluplnost práce 
našich klientů.   Kolektiv DC Maják 

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

ZŠ praktická a ZŠ speciální
Poděkování

S blížícím se závěrem kalendářního 
roku bych chtěl jménem školy a hlavně 
jménem dětí poděkovat za fi nanční dary na 
podporu naší školy. V září loňského roku 
škole předal pan Marcel (Majoš) Zvonek 
dar ve výši 15 000 Kč z výtěžku Dětského 
dne v Hrádku, o který se zasloužili také 
ostatní zúčastnění pořadatelé.

Dalším finančním darem ve výši 
2 000 Kč nás potěšil pan Zdeněk Fojtík 
z Hrádku, který tak přispěl na obohacení 
mikulášských a vánočních balíčků pro děti 
školy. Mnohokrát děkujeme.

Josef Fusek, ZŠ praktická 
a ZŠ speciální Slavičín v Hrádku
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 Koncem listopadu proběhl ve Vizovicích
Běh – Mírová míle, kterého se letos v kategorii
dívek zúčastnila čtyři družstva a v kategorii
hochů pět družstev. (Jedná se o závod pěti-
členné štafety, kdy každý závodník běží úsek
dlouhý 400 metrů.) Děvčata obsadila 2. místo,
chlapci skončili na 3. místě.
 V polovině prosince se na SOŠ Slavičín
uskutečnil 15. ročník Vánoční laťky, dotovaný
z grantu města Slavičín, pro žáky okolních
základních a středních škol, kterého se letos
zúčastnilo, zřejmě díky chřipkové epidemii,
méně žáků než tomu bylo v minulých letech.
Zásluhou Daniela Šoukala z třídy MS – 4
a jeho výkonu 181 cm se nám podařilo získat 
1. místo v kategorii dorostenců. V kategorii
dorostenek obsadila Lenka Vaňková 2. místo.
Všem našim sportovcům děkujeme za repre-
zentaci školy.
 V prosinci také proběhl na naší škole
tradiční, v pořadí již 15. ročník turnaje pe-
dagogických pracovníků v odbíjené, kterého
se zúčastnily následující školy: ZŠ Štítná n.
Vláří, ZŠ Brumov, ZŠ Vizovice, Gymnázium
Val. Klobouky, GJP Slavičín, ZŠPaS Slavičín
a SOŠ Slavičín. Hostem turnaje byla i naše
partnerská škola Spojená škola Dubnica
n. Váhom. Vítězem se stali překvapivě hosté
ze Slovenska, SOŠ Slavičín obsadila tentokrát 

3. místo. 

Charitativvnníí akce

Dne 1. prosince se žáci třídy SP–3 zúčast-
nili humanitární sbírkové aktivity zaměřené
na pomoc HIV pozitivním a nemocným
AIDS. Akce proběhla v rámci aktivit DOMU
SVĚTLA. 
Další sbírková akce s názvem „FOND SI-
DUS“ byla zaměřená na pomoc nemocným
dětem ve Fakultní nemocnici v Praze Motole
a na dětské klinice Fakultní nemocnice
Olomouc. 
Pro žáky oboru Sociální péče-sociál-
něsprávní činnost byl prodej předmětů pro
sbírku zdrojem zkušeností a přípravou na
práci s klientem.

Mgr. Jana Kubíčková

MMilí ččtenáářři,,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil

na počátku nového roku 2010. 
Zvláště našim žákům a jejich rodičům

přeji hodně zdraví a spokojenosti. Taktéž chci
poděkovat všem příznivcům školy, zejména
fi rmám, které nás podporují, a popřát i jim
hodně úspěchů a klidu při práci v novém
roce 2010.

Ing. Miroslav Kadlec,
ředitel školy

lleett Střednnní odbbornné šškkoly 
SSllaavičín vvv číslech

V prosinci 2009 si žáci a zaměstnanci SOŠ 
ve Slavičíně připomněli 45. výročí založení 
školy. 

Před tolika lety se škola vyčlenila jako sa-
mostatný subjekt z tehdejší učňovské školy ve 
Valašských Kloboukách. Během svého vývoje 
prošla řadou změn. Několikrát byl změněn 
její název, několikrát se změnilo její vedení. 
Postupně se měnilo i složení vzdělávacích 
programů. Tradiční strojírenské obory byly 
rozšířeny o obory řemesel a služeb. V areálu 
školy byla v devadesátých letech založena 
rodinná škola a gymnázium, v procesu opti-
malizace došlo ke sloučení školy s ISŠ Štítná 
nad Vláří. Dlouholetou tradici má vzdělávání
dospělých formou večerního, v posledních 
letech formou dálkového studia. V současné 
době škola poskytuje vzdělávání i tělesně
handicapovaným žákům. 

SOŠ umožnila získat vzdělání ukončené 
výučním listem či maturitní zkouškou tisícům 
žáků. Úsekem teoretického a praktického 
vyučování a technickým úsekem prošly de-
sítky zaměstnanců. Celkové počty absolventů 
a zaměstnanců za dobu trvání školy jsou 
uvedeny v tabulkách.

SOŠ je významným střediskem vzdělá-
vání ve Slavičíně a jeho okolí. Jejím cílem je 
připravovat mládež regionu Jižního Valašska 
na výkon zvoleného povolání. Snahou všech 
pracovníků školy je dosahovat tohoto cíle 
i v dalších letech.  Ing. Jarmila Űberallová

Střední odborná škola SlavičínSS

Gymnázium Jana PivečkyG

AAktivvity

Vynikající úspěch - dne 24. listopadu zví-
tězilo naše družstvo volejbalistek v krajském
přeboru středních škol ve Valašském Mezi-
říčí a postoupilo tak do celostátního kola.
Žáci třídy kvarty byli testováni v měsíci
listopadu v rámci komplexní analýzy KEA
z předmětů M, CJL a OPS.
Velmi zajímavou besedu o putování po
Novém Zélandě měl připravenu cestovatel
Jiří Mára, se kterým se naši studenti setkali
na Sokolovně dne 20. listopadu 2009. 
 Dne 23. listopadu proběhlo školní kolo
Dějepisné olympiády, ve které si studenti
mohli prověřit své znalosti z historie.
 Koncertu cimbálové kapely Réva se mohli
naši studenti zúčastnit dne 24. listopadu ve
slavičínské Sokolovně. Jednalo se o netra-
diční úpravu známých skladeb.
25. listopadu se konal konzultační den
pro rodiče.
V pátek 4. prosince měli studenti třídy G-3
připravenou mikulášskou nadílku pro děti
MŠ a ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole, MŠ v Hrádku
a také pro žáky gymnázia. S nadílkou stu-
denti pokračovali na Horní náměstí, kde
probíhal program v rámci rozsvěcování

vánočního stromu. Po celý den zajišťovaly
moderování celého programu studentky
gymnázia. Program obohatila svým vstoupe-
ním školní skupina Manteca a přispěl také
náš dramatický kroužek. 
Dne 7. prosince byl pro studenty nižšího
stupně gymnázia uspořádán již tradiční
15. ročník DISCOMARATONU, při kterém
byli žáci rozděleni do dvou skupin. Dívky
soutěžily ve vytrvalosti v aerobiku a tři nej-
lepší si odnesly ceny v podobě plyšových
zvířátek. Druhou skupinu tvořili chlapci,
kteří absolvovali fl orbalový turnaj. Vítězové
získali dárkové koše. Ceny byly uhrazeny
z grantu města Slavičín. 
Finanční sbírka „Srdíčkový den“ proběhla
na gymnáziu dne 8. prosince. Bylo možno
zakoupit si magnetky v hodnotě 25 Kč nebo
malá srdíčka a bločky v hodnotě 30 Kč.
Koncem měsíce listopadu proběhly
stužkovací večírky maturitních tříd Oktáva
a G-4. Výtěžek ze sbírky je určen na pomoc
dětským oddělením nemocnic v ČR a zaří-
zením pečujícím o nemocné, handicapované
a opuštěné děti.
Slavnostní závěr tanečních kurzů pro
studenty prvních ročníků gymnázia se
konal dne 21. prosince za účasti rodičů,
učitelů a přátel.

Milí čteenáři, 
dovoltee mi, abych Vám všeemm ppopřál

do nadcháázejíícího rokku 2010 vvše dobré.
Ať už pattříte k příznnivcům ggyymmnázia,
nebo jsmee Váss doposuud o smyysllupplnosti
a vysoké kkvaliitě školyy deklaroovaanné také
listopadovvou kontrollou Českkéé školní
inspekce zzatímm nepřessvědčili, přřejji Vám
všem osobbní ppohodu. NNašemu gyymmnáziu
do příštíchh obddobí přejji, aby se mmu  dařilo
svými aktiivitaami a výssledky prrezzeentovat 
široké veřejnosti opodsstatněnost,, aale pře-
devším nezastuupitelnost slavičínnsskéé školy 
v regionu. Není samoozřejmosttí, jee spíše
výjimkou, že vv jiných sstejně vellkýých měs-
tech existuuje mmožnost kkvalitníhoo ggymmnazi-
álního vzddělávvání, jejímmž hlavníímm úúkolem
je bezprobblémmově zpřísstupnit sttudiium na
všech typeech vyysokých škol, součaasnně také
nabídnoutt mládeži absoolvovat gyymmnnázium
v místě byydlišttě. 

Výsledkkem je nejennom vynnikkajjící re-
prezentace sammotného města vee ZZlínnském
kraji, ale také pposílení vztahu nnaššicch dětí
k městu, a tedyy zvýšeníí pravděppoddoobnosti
jejich návrratu ppo vysokooškolskýcchh sttudiích
zpátky do regiionu. 

Úspěšný rrok 22010 Vámm všem přřejje ředitel 
Gymnáázia Jana Pivvečky Joseef MMaryáš.

Přání ředitele gymnázia
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Školní rok
Počet absolventů

Učební 
yoboryy

Maturitní 
yoboryy

1964 - 1965 38 --
1965 - 1966 46 --
1966 - 1967 38 --
1967 - 1968 58 --
1968 - 1969 53 --
1969 - 1970 47 --
1970 - 1971 34 --
1971 - 1972 35 --
1972 - 1973 33 --
1973 - 1974 49 --
1974 - 1975 43 --
1975 - 1976 47 --
1976 - 1977 34 --
1977 - 1978 38 --
1978 - 1979 25 18
1979 - 1980 21 43
1980 - 1981 41 51
1981 - 1982 42 24
1982 - 1983 24 47
1983 - 1984 31 30
1984 - 1985 36 48
1985 - 1986 30 25
1986 - 1987 21 63
1987 - 1988 51 23
1988 - 1989 43 54
1989 - 1990 47 47
1990 - 1991 52 46
1991 - 1992 40 31
1992 - 1993 48 46
1993 - 1994 42 27
1994 - 1995 15 37
1995 - 1996 135 47
1996 - 1997 148 --
1997 - 1998 128 151
1998 - 1999 -- 89
1999 - 2000 58 67
2000 - 2001 62 44
2001 - 2002 95 58
2002 - 2003 82 54
2003 - 2004 89 64
2004 - 2005 88 56
2005 - 2006 72 87
2006 - 2007 61 104
2007 - 2008 50 90
2008 - 2009 48 95

Celkem 2 331 1 666

Název učebního
oboru

Počet absolventů
v letech 

1964 - 2009
Strojní zámečník 355
Nástrojař 26
Soustružník 132
Frézař 121
Brusič 15
Elektromechanik 52
Obráběč kovů 496
Mechanik opravář 68
Strojírenská výroba 31
Strojní mechanik pro
stroje a zařízeníjj 28

Provoz služeb 57
Klempíř 24
Švadlena 13
Krejčová 56
Instalatér 96
Automechanik 179
Elektrikář - silnoproud 14
Elektrikář - slaboproud 52
Mechanik

ýelektronických zařízeníý 57

Prodavač pro smíšené
zboží 176

Kuchař-číšník pro
pohostinství 283

Celkem 2 331

Název maturitního
oboru - denní studium

Počet absolventů
v letech 

1964 - 2009

Univerzální obráběč
kovů 25

Mechanik seřizovač - 
obráběcí stroje a linky 465

Mechanik seřizovač - 
mechatronik 142

Rodinná škola 46
Management obchodu
a služeb 42

Podnikání v oborech
vyučeníyy 105

Podnikání
v technických
povoláních
Podnikání v oborech
obchodu a služeb

92

Podnikání 65

Sociální péče – sociálně
správní činnost 111

Celkem 1 093

Celoživotní vzdělávání dospělých - večerní a dálkové studium Počet absolventů
v letech 1964 - 2009

Střední škola pro pracující 36
Strojírenství 251
Provozní technika 30
Podnikání v oborech vyučení 74

Podnikání v technických povoláních
Podnikání v oborech obchodu a služeb 137

Podnikání 45
Celkem 573

Zaměstnanci SOŠ      
Počet zaměstnanců

v letech  1964  - 2009
Pedagogičtí pracovníci 191
Vychovatelé 7
Asistenti pedagoga 2
Technickohospodářští pracovníci 43

Pokud se ohlédneme kousek zpět, pak 
máme za sebou velmi příjemnou akci ve Zlíně. 
Navštívili jsme tam velký dětský zábavný park 
pro děti – GALAXII. Z výrazů a reakcí dětí 
bylo zřejmé, že jsme se docela dobře trefi li 
do jejich vkusu. Každý našel svůj prostor
ke čtyřhodinovému řádění dle libosti, což 
dokazovaly úsměvy a rozpálené obličejíky. 
V Galaxii prostě nuda nemá místo, a tak je 
to další výzva k další podobné akci.

Rozsvícení vánočního stromu je již tradiční 
akcí, na kterou se většinou každý těší. Je to 
taková veřejná předpremiéra skutečných 
Vánoc v našich rodinách. Každé ze školských 
zařízení přichází se svou troškou do mlýna, co 
se týče podílu na programu. Ta naše troška se 
skládala z těchto ingrediencí: krátké kulturní 
pásmo dětí DDM, vystoupení zájmového 
kroužku Hip Hop pod vedením Nicolky 
Machalové a – vypuštění balónu splněných 
přání. A že jich tam bylo napsáno! Zhruba 
stovka dětí si nechala své vánoční přání na 
balón napsat. Usoudili jsme, že to nebude
mít Ježíšek vůbec lehké, má-li splnit většinu 
napsaných přání. Také jsme přemýšleli o tom, 
jak si Ježíšek poradí s takovými dárky, jako
je třeba živý kůň.

Nečekané od dítěte bylo přání Nikolky 
Švajdlenkové. Ta na otázku, co by si od Je-
žíška přála ona, jen pokrčila malými ramínky 
a špitla: „Já nevím, asi nic. Snad jen, aby byli 
všichni zdraví“.

K tomuto přání se připojujeme i my. Přeje-
me zdraví těm, kteří se teprve ve velkém, kula-
tém světě rozkoukávají, tedy těm nejmenším;
těm větším - dětem a mladým, kteří prozatím 
berou přání zdraví jako celkem bezesmyslnou 
frázi; starším a starým lidem, kteří se v myš-
lenkách a hlavně v reálu zdravím zabývají se
starostlivým výrazem ve tváři. Především ale 
všem nemocným, kteří nejspíš mají zdraví
v životě jako prioritu č. 1.

Přejeme všem bezpečné, láskyplné rodin-
né zázemí, domovy, do nichž se rádi vracejí.
A také práci, která přestala být za poslední 
roky „tutovkou“.

Každému štěstí podle toho, kde ho po-
třebuje.

Ať rok 2010 vyjde všem co možná nejlíp.
Svými službami pro různé věkové a cílové 

skupiny, k tomu chceme přispět i my u nás, 
v Domě dětí a mládeže ve Slavičíně. Dál od 
rutiny, blíž nasloucháním tomu, co se žádá 
(pokud je to samozřejmě v našich možnostech 
a s relací s výchovou).

Zveme zájemce na přednášku Ing. Mi-
roslava Hrabici. Jedná se o autora několika 
velmi zajímavých knih; hlavním tématem 
je zdraví, zamyšlení nad možnými důvody 
nemoci a hledání cesty zpět ke zdraví.

Přednáška se uskuteční 18. ledna 2010 
v prostorách Orlovny, v čase od 17.30 do 
19.30 hodin. 

PaedDr. Zdena Odehnalová

Zprávy z Domu
dětí a mládeže
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Základní škola Slavičín-Vlára
h Š lJméénem vvšech zaaaměstnnancců ZZŠ Vllárra

přřeji ččtenářřůůmm zpraaavodajee, roodičům, sspoo-
luppracoovníkkůůmm a přřííznivcůům škkooly pevvnné 
zddraví, mnnoohho spokkkojenoosti a oosobnnícch
ússpěchhů v rroocce 2010.. PaedDDr. PPetrr Navráátiil, 

řředitell ZZZákladnníí školyy Slaviččíínn – Vllárra

ČČertoovskýý ddárek ddětem ze SSmmooliny
Vánoční čas – to jsou chvíle laskavosti,

radosti, potěšení a samozřejmě obdarovává-
ní. Nic z toho nechybělo ani na Čertovinách
4. prosince. Již podruhé přijali pozvání mezi
nás a rádi za námi přijeli kamarádi z Dětského
domova ze Smoliny v pěkných čertovských
kostýmech. Dopravu autobusem pro ně zaří-
dilo vedení naší školy. 

Po absolvování všech připravených soutě-
ží, tanců, tanečních vystoupení přišel Mikuláš
se svou družinou a obdaroval – někdy se
vztyčeným prstem – děti sladkou nadílkou.
Spolu jsme si zazpívali vánoční koledy a s pří-
slibem, že se za rok s kamarády ze Smoliny
zase sejdeme, jsme odcházeli z po čertech
vydařených Čertovin. 

Soňa Lysá, vedoucí vychovatelka 

PProsinnec ssee vydařiil
 1. 12. pořádala naše škola sportovní soutěž
Mikulášská laťka pro žáky škol z okolí a part-
nerské ZŠ Nová Dubnica.
 Hudební kroužek Rubiko vystoupil se svým
adventním programem na svátečním posezení
našich bývalých kolegů a při vánočním kole-
dování pro všechny žáky i učitele.
Čertovsky dobře se bavily děti I. stupně naší
školy a Dětského domova Smolina 4. 12. na
tradičních Čertovinách – zábavném programu
na Sokolovně.
 Budoucí prvňáčci z okolních mateřských
škol se sešli 8. 12. v naší „Pohádkové tělo-
cvičně“. Tak se jmenovalo dopoledne plné
soutěží a her pořádané žáky II. stupně a paní
vychovatelkou M. Tomaníkovou. 
 10. 12. přivítala vánočně vyzdobená budova
I. stupně malé předškoláky a jejich rodiče na
Dnu otevřených dveří. Mimořádně vysoká
návštěvnost ze strany veřejnosti a zájem
o naši školu nás velmi těší. Vánoční pečení
perníků s pomocí maminek, paní kuchařek
i třídních učitelek si vyzkoušeli žáci 5. ročníku
dne 11. 12.
 Adventní čas je již tradičně spojen se sou-
těží ve zpěvu lidových písní Valašská trnečka.
Letos se konala 16. 12. a byla určena dětem
I. stupně.
17. 12. připravily pro své žáky paní učitelky
3. ročníku projektový den s názvem Vánoční
zvyky a obyčeje u nás a v Anglii. 
 17. a 18. 12. navštívily děti 1. a 2. tříd
Kosenku ve Valašských Kloboukách, kde si
vyslechly zajímavé vyprávění o vánočních
tradicích na Valašsku. 
 Slavnostní Závěrečnou byl 18. 12. na Soko-
lovně ukončen taneční kurz žáků 9. ročníku.

Mgr. Jana Pinďáková

NNebezzpeččí zzábavnní pyrootechhniikky
S tímto názvem proběhla 7. prosince na

naší škole beseda pod taktovkou příslušníka
cizinecké policie. A nepřijel sám! Na vlastní
oči jsme si mohli prohlédnout veškerý běžně
dostupný sortiment pyrotechniky na trhu.

Nejprve se žáci seznámili s různými typy
tohoto zboží a jeho účinností, bylo poukázáno
na mnohdy velké nebezpečí při používání
zábavní pyrotechniky, dozvěděli se, jak po-
stupovat při nákupu a manipulaci s danými
výrobky. Další část besedy, která již probíhala
na venkovním hřišti, byla zaměřena na prak-
tické ukázky zacházení s pyrotechnikou. Celá
prezentace byla velmi poučná, ale hlavně se
stala důležitou při prevenci nebezpečí úrazu.

Mgr. Adriana Maňasová

MMikullášskkáá laťka 
V úterý 1. prosince proběhl XV. ročník Mi-

kulášské laťky. Vedle tradičních účastníků, ke
kterým patří závodníci z okolních základních
škol a gymnázií, jsme přivítali skokany ze ZŠ
z Bojkovic a naší partnerské školy z Nové
Dubnice na Slovensku.

Po slavnostním zahájení a vtipném vystou-
pení našich roztleskávaček, jsme byli svědky
výborných sportovních výkonů. Nejhodnot-
nějším se stal výkon starší žákyně J. Gagrišové
ze ZŠ Štítná, která o 7 cm překonala letitý re-
kord mítinku ve své kategorii. Nový rekord má
nyní hodnotu 152 cm. Naši závodníci se letos
na stupně vítězů nedostali, i když si někteří
vytvořili osobní rekordy. Díky grantu, který
jsme na tuto akci dostali od města Slavičína,
si vítězové odnesli hodnotné ceny a diplomy
a všichni účastníci krásné zážitky z vydařené
sportovní akce.

Ing. Milena Novotná

ZZábavvné ttvvoořivé ddílny
V listopadu připravila naše škola pro pá-

ťáky ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole a ZŠ Šanov 
návštěvní den formou „Zábavných tvořivých 
dílen“. Ráno se žáci všech tří škol setkali ve
školním kinosále, zhlédli prezentaci o škole 
a pořádaných akcích a rozdělili se do čtyř 
smíšených skupin. Během čtyř vyučovacích 
hodin si všichni postupně vytvořili v kera-
mické dílně vlastní výrobek, vyzkoušeli si
práci s interaktivní tabulí, v učebně hudební 
výchovy poznávali nástroje a pak si zazpívali
karaoke, v zeměpisné učebně si ověřili své 
„světové“ znalosti. Nejenže prožili zábavné
a současně poučné dopoledne, ale poznali 
i nové kamarády, se kterými usednou příští 
rok v 6. třídě do společných lavic. 

Mgr. Naďa Zemánková

ZZápiss do 11. třídy
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že zápis 

dětí do první třídy pro školní rok 2010/2011
bude probíhat ve dnech 20. a 21. ledna 2010
v čase od 12.30 do 17.00 hodin v 1. podlaží 
budovy I. stupně ZŠ Vlára.

Do 1. třídy budou zapsány děti narozené 
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004 a nově také děti, 
které dosáhnou šesti let v průběhu první tří-
dy (blíže na webových stránkách školy) bez
ohledu na to, v jaké obci či místní části mají
trvalé bydliště. K zápisu přijdou rovněž děti, 
které měly odklad školní docházky. Prosíme 
Vás, abyste s sebou přinesli rodný list dítěte 
a občanský průkaz jednoho z rodičů k ověření 
adresy trvalého bydliště dítěte. Budoucím 
prvňáčkům i jejich rodičům přejeme hodně 
radosti a úspěchů.
Všechny informace o činnosti školy získáte 
na www.zsslavicin.cz
nebo info@zsslavicin.cz    Mgr. Jana Pinďáková
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ZZápiss do 11. třídy
Zápis do 1. tříd ZŠ Slavičín – Malé Pole pro
školní rok 2009/2010 proběhne v budově
školy ve dnech 18. a 19. ledna 2010 v době
od 13 do 17 hodin.

Do prvních tříd budou zapsány děti naro-
zené od září 2003 do srpna 2004.

Rodiče mohou zapsat do 1. třídy své dítě
bez ohledu na místo trvalého bydliště. Záleží
jen na jejich rozhodnutí. Děti, které již u zá-
pisu byly a měly odklad školní docházky, se
k zápisu opět dostaví, a rodiče pouze oznámí,
zda dítě do školy nastoupí. K vyplnění žádosti
o přijetí k základnímu vzdělávání vezmou
s sebou průkaz totožnosti.

Pokud chcete poznat prostředí a atmosféru
školy, jste srdečně zváni na Den otevřených 
dveří, který se koná dne 12. ledna 2010 od
8 do 16 hodin.

Těšíme se na Vás – na rodiče a budoucí
prvňáčky. 

Učitelé ze ZŠ Slavičín – Malé Pole

PProjektovváá vvýuka vve spooluppráácci 
s knihhovnooouu

Jedno listopadové dopoledne jsme se sešli
před naší školou s vedoucí Městské knihovny
Mgr. Gabrielou Klabačkovou a spolu se třeťáky
jsme se vydali na Literárně historické toulky
po Slavičíně. Možná je vám název této akce
povědomý. Tuto akci pořádá již několikátým
rokem Městská knihovna vždy na jaře jako
jednu z akcí pro veřejnost. My jsme si ji „vy-
půjčili“ a zařadili do výuky prvouky, kdy se
učí žáci o naší obci. A jak nejlíp dětem přiblížit 
jejich obec? Přece projít s nimi všechna ta
místa, která jindy míjejí bez povšimnutí, nebo
už je vnímají jako samozřejmost.

Naší první zastávkou byla kaplička Panny
Marie Sedmibolestné (malá kaplička u Soko-
lovny), potom budova Sokolovny, Horákova
vila, kterou si vlastně zatím může veřejnost 

prohlédnout jen zvenku. Dalším zajímavým
místem se stala socha na kruhovém objezdu
s názvem „Vrstvení času“. Pro některé děti
bylo novinkou, že i sochy mají svá jména.
Pokračovali jsme k Orlovně, která má také
vskutku zajímavou historii. Jedním z nejza-
jímavějších a nejtajemnějších míst se stalo
sklepení zdejšího zámku. Paní knihovnice
nám povyprávěla strašidelnou historku přímo
dole ve sklepení, za svitu loučí, které dotvořily
tu záhadnou atmosféru.

V Pivečkově vile se nás ujala ředitelka
nadace Jana Pivečky paní Mgr. Božena Filá-
ková a poutavě nám povyprávěla o cestách
a poslání pana Pivečky. Tady děti asi nejvíce
zaujaly suvenýry, které si pan Pivečka přivezl
z cest po světě.

Po krátké svačince jsme se zastavili
v muzeu, které je proslulé hlavně nálezy z le-
teckých bitev II. světové války, což zajímalo
především kluky.

Nakonec celá naše výprava zamířila ke ko-
stelu (nejstarší budově v našem městě) a také
k památníku letecké bitvy nad Slavičínem. 

Během našich toulek se děti opravdu
nenudily, paní knihovnice měla připravenu
spoustu zajímavých informací a příběhů
o každém místě, doplněné o kvizové otázky,
na které musely děti během toulek odpovídat.

Bylo to zkrátka vydařené dopoledne, které
mělo svůj smysl. Děti si odnesly nejen spoustu
zážitků, ale hlavně spoustu užitečných vědo-
mostí, které jsme využili ve škole, ale které
jistě využijí i v běžném životě. 

Závěrem bychom rády poděkovaly vedoucí
knihovny paní Klabačkové za krásný a pouta-
vý výklad, dětem za jejich pozornost a těšíme
se v budoucnu na další spolupráci s Městskou
knihovnou. Je to první krůček k tomu, jak
dětem přiblížit nenásilnou formou historii
a spoustu užitečných informací, které by se
jim z papíru do dětských hlaviček dostávaly
jistě mnohem hůř. 

Za ZŠ Malé Pole Mgr. Barbora Polášková
a Mgr. Hana Nepovímová, vyučující 3. ročníku

ZŠ Malé Pole Poděkování
Děti z mateřských škol ve Slavičíně – 

Dlouhá, Vlára, Hrádek a Nevšová, děti ze ZŠ 
praktické a ZŠ speciální Slavičín – Hrádek 
a školáci z Nevšové děkují za všechny dob-
roty a překvapení v mikulášských balíčcích 
a vánoční dárečky, na které jim přispěli: 

BTC Centrum Slavičín, Wastex Valašské
Klobouky, Petra Jurigová, paní Garajová 
a Malychová, pan Peniaško a pan Koudela 
a osadní výbor a Sokol Nevšová.

Radka Bednářová, vedoucí školní jídelny

Jak se žije po novozélandsku
Páteční podvečer 20. listopadu na So-

kolovně byl určen všem, kteří rádi objevují 
neznámé končiny a přitom nemusí opustit 
své rodné město. Díky cestopisné besedě 
spisovatele a cestovatele Jiřího Máry, organi-
zované Městskou knihovnou ve Slavičíně, se 
tak návštěvníci akce mohli pomyslně ocitnout 
až u protinožců na Novém Zélandu, přímo 
v epicentru temperamentního víru tamta-
mů místních domorodců a jejich zvyklostí
a tradic. Na základě jeho poutavého vyprá-
vění a fotoprojekce mělo publikum možnost 
obdivovat také nádherné přírodní scenérie, 
zažít zajímavá setkání s neobvyklou faunou
i fl órou, či se stát po dobu přednášky součástí 
tamního denního koloritu. Všechna úskalí 
této náročné cesty zdolával Jiří Mára spolu se 
svým handicapovaným synem, čímž dokázal, 
že není ani na opačném konci zeměkoule 
takové bariéry, která by se nedala zdolat, po-
kud je vůle k životu a touha po všem novém, 
nepoznaném.

Kromě tohoto podvečerního setkání 
naší veřejnosti s novozélandskou kulturou 
proběhly dvě jeho besedy také pro Základní 
školu Vlára a Gymnázium J. Pivečky. Příznivé 
ohlasy účastníků a jejich poptávka po dalších 
cestopisných tématech, jež má autor v zásobě, 
přesvědčily knihovnu k možnému zorgani-
zování těchto besed i v příštím roce opět pro 
zájemce z řad veřejnosti i pro další školská 
zařízení. Všichni společně se tedy můžeme 
těšit na další neotřelé zážitky, dobrodružství 
a zajímavosti, jimiž pan Mára jistě obohatí 
zeměpisné obzory nás – pohodlnější a méně 
zcestovalé části populace. 

Mgr. Gabriela Klabačková, vedoucí MěKK

Městská knihovna
Půjčovní doba pro dospělé

Po 7.30 - 12.00  12.30 - 15.00
Út    12.30 - 17.00
St    Zavřeno
Čt  7.30 - 12.30  12.30 - 18.00 
Pá    12.30 - 16.00
So    Zavřeno
Ne    Zavřeno

Pro děti a mládež otevřeno v pondělí, úterý 
a pátek od 12.30 hodin.

Šťastné vykročení do Nového roku 
s knihou po boku přeje Městská knihovna 
Slavičín.
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Kulturní akce 2009
1.  Cyklistický závod 
2.  Knihovnická pohádkiáda
3.  Svátek matek
4.  Svatovojtěšský jarmark
5, 8.  Jak to dělali naši staříčci
6.  Park párty
7.  Rozsvícení vánočního stromu



Leden/201013

88 99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

Investiční akce 2009
8.  Oprava lávky přes Říku
9.  Oprava chodníku – ulice Ševcovská
10.  Nový most v Příčné ulici
11.  Nové herní prvky na hřišti – Malé Pole
12.  Oprava schodů u ZŠ Vlára
13.  Oprava komunikace v Nevšové
14.  Cyklostezka v Luhačovské ulici
15.  Přístřešek v Divnicích
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Městská knihovna a Nadace Jana Pivečky 
ve spolupráci s Josefem Florešem 

zvou veřejnost 
na scénické čtení z knihy regionálního 

spisovatele Josefa Holcmana 

CENA FACKY
Účinkují: Josef Holcman, Zdeněk Julina,

Zdeněk Kundera a Jan Imrýšek.

Akce se koná v úterý 19. ledna
v prostorách malého sálu

restaurace Záložna.

Začátek: 17 hodin
Vstup zdarma

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Provoz na silnicích i v našem regionu je
stále hustší a přináší častější nebezpečí než
dřív. Proč tomu tak je, vyplývá ze způsobu
života, který se vyvíjí rychleji, pružněji
a k tomu se potřebují lidé přemísťovat z místa
na místo také mnohem rychleji a častěji
než dřív.  Doba už je taková a nezbývá, než
se tomuto trendu přizpůsobit – naučit se
v tomto provozu žít. 

Ne všichni však na to stačí. Zvláště lidé
starší, se zdravotním postižením a děti jsou
velmi ohroženi. Chci proto poděkovat za

opatření, která se pro tyto lidi a děti dělají.
Jsou to především přechody pro chodce. Při
přecházení silnice i ve Slavičíně byly havárie
končící tragicky. 

Dnes jsou přechody řádně vyznačeny,
mnohé osvětleny a v denních dobách, kdy je
to nejvíce třeba, pomáhají příslušníci policie
chodcům v bezpečném přecházení vozovky.

Zvláště je třeba pochválit ty příslušníky,
kteří u přechodu jen nestojí, ale spolu s chodci
i vejdou na přechod. Udělají dva až tři kroky
do silnice, vezmou dítě za ruku, promluví

O AUTOROVI…
Josef Holcman, rodák ze Skoronic, vystu-

doval Právnickou fakultu brněnské univer-
zity a v současné době působí jako soudce
ve Zlíně. Hrál divadlo na Malé scéně, nyní
spolupracuje s Městským divadlem Zlín. Je
spoluzakladatelem a předsedou redakční
rady časopisu Zlínského kraje ZVUK. Pub-
likuje dále v Malovaném kraji, Literárních
novinách, Národopisné revui a Psím vínu.
Ve Skoronicích se věnuje vinařství a folklóru.
Jeho prozaická tvorba v sobě nese nesmazatel-
né stopy vzpomínek na rodné Slovácko a na
osoby drahé jeho srdci – ať už jde o přátele
či nejbližší rodinu. Těmto tématům se věnuje
v mnoha svých dílech, např. v knize Hýlom,
hálom aneb Kyjov v jízdě králů nebo v další
vzpomínkové próze Trvalá bydliště.

Jeho nově vydaný titul Cena facky je
drsnou mozaikou padesátých let, kde zcela
objektivně a bez příkras zaznamenává po-
nurou realitu dané doby. Vypráví pohnuté
příběhy pamětníků o průběhu a následcích
komunistické zvůle na vesnici, které odrážejí
lidskou touhu po spravedlnosti, jež byla
po dlouhou etapu našich dějin totalitním
režimem násilně umlčena. 

Josef Holcman zde odkrývá kalné nánosy
tehdejší minulosti, čímž otevírá oči všem
těm, co vidět nechtěli, i těm, kteří nemohli.
Dávné křivdy tak vyplouvají na povrch
a spravedlnosti je formou autorovy přímo-
čaré výpovědi alespoň částečně učiněno
zadost… 

Mgr. Gabriela Klabačková,
vedoucí MěKK

Pomáhat a chránit hlavně děti a lidi, kteří to potřebují

Sálovkáři Benaga Slavičín jsou překvapením 1. ligy

s ním. V myslích chodců se pak vytváří
daleko pozitivnější vztah k policii, než jaký
známe z různých vtipů o policajtech. 

I my řidiči z aktivního chování přísluš-
níka policie poznáme, že máme zastavit 
a nechat přejít malé dítě, které bychom třeba
nemohli vidět schované za stojící postavou.
Aktivní komunikace je vždy prospěšná ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Vidět a být viděn je zásadní pro všechny
účastníky provozu. 

Miloslav Mareček

Nováček naší nejvyšší soutěže v sálovém
fotbalu-futsalu  Benago Slavičín si zatím vy-
nikajícím způsobem vede v právě probíhající
sezoně Celostátní ligy. Po turnaji v Poličce se 
dokonce Benago vyhouplo na druhou příčku
v tabulce.  19. prosince ve východočeském
Náchodě ještě narazilo na obhájce mistrov-
ského titulu z Poličky a nováčka FS Sádek. Po
skončení podzimní části III. fotbalové ligy do
týmu naskočili také hráči FC TVD Petr Švach

a Josef Hnaníček a na
turnaji ve Zlíně se v ká-
dru Benaga objevil i bý-
valý hráč Jerevanu Ivo
Světlík. Právě turnaj
v hale Euronics přinesl
nevšední futsalový
zážitek v duelu s Pre-
miem Stonava, za které
nastoupil i Slavičan
Tomáš Hnilo. Valaši
nakonec udolali seve-
romoravský celek se
slovenskými legionáři
v sestavě v poměru
4:3. V prvním utkání
ve Zlíně si Benago po-
radilo s Darkovicemi.
V polovině prosince

Slavičané nastoupili v Poličce proti jihočes-
kým týmům z Větřní a Prachatic a vyhráli
3:2 a 6:1. 

Náročný program čeká na slavičínské
sálové fotbalisty v lednu, kdy hrají každou
sobotu. Nejprve zajíždějí do krkonošské Jilem-
nice, poté jedou znovu do Poličky, 23. ledna
pořádají domácí turnaj opět ve zlínské hale
Euronics (v hale ve Slavičíně se nenašel volný
termín) a v závěru ledna hrají turnaj v Hlučíně.

Poslední dvoukolo v základní části odehrají 
futsalisté Benaga v Českém Krumlově.

Vedení klubu je zatím velmi spokojeno
s účinkováním týmu v nejvyšší soutěže a při-
hlásilo se i k pořadatelství Národního fi nále
Českého poháru.

SH Euronics Zlín - 5. 12. 2009
 SK BENAGO Slavičín : SF KLIMCO
Darkovice 4:1 (1:0)
(Branky: Švach 2, Kohoutek a Pulkert) 

 SK BENAGO Slavičín : SC PREMIUM
Stonava 4:3 (0:0)
(Branky: Hnaníček, Švach, Pulkert a Ju-
lina)

SH Gymnázium Polička - 12. 12. 2009
 SK BENAGO Slavičín : Bombarďáci
Větřní 3:2 (1:2)
(Branky: Hnaníček, Žoužela a Švach)

 SK BENAGO Slavičín : STRABAG Pra-
chatice 6:1 (0:0)
(Branky: Julina 2, Hnaníček, Švach, Pulkert 
a Chudárek)

Výsledky Benaga Slavičín 
v prosinci 2009
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„Poznal jsem kus světa...“

Pohár Evropské unie futsalu (UEFS) přidělen Benagup ( ) p g

Rok 2009 byl dosud nejúspěšnější sezonou
ve více než padesátileté závodní činnosti
stolního tenisty Jaroslava Kučery. V červnu
získal v Chorvatské Poreči titul mistra Evropy
ve čtyřhře a v tomtéž roce na závěrečném
turnaji veteránů České republiky i titul mistra
České republiky v kategorii 60 – 64letých.
Domácí mistrovství se hraje turnajovým způ-
sobem vždy osm turnajů v různých městech
Česka a vždy osm nejúspěšnějších hráčů se
utká na závěrečném turnaji systémem každý
s každým. „Letos jsem vyhrál čtyři turnaje,
třikrát jsem byl druhý a jednou třetí. Turnajů
velké ceny ČR se zúčastnilo celkem 98 hráčů.
Mimo to jsem se zúčastnil čtyř veteránských
turnajů na Slovensku a dokázal jsem vyhrát 
v Martině, Žilině, Velkých Ulanech a třetí jsem
byl v Trenčíně. Na ME v Poreči mě dost mrzí
vyřazení v osmifi nále s Němcem Gesnerem
v poměru 3 – 2, určitě to byl soupeř k pora-
žení. Všechno jsem si vynahradil v deblu kde
jsme s Karlem Sekaninou z Kroměříže získali
nečekaně, ale podle přítomných odborníků
naprosto zaslouženě zlaté medaile. Mistrov-
ství Evropy se zúčastnilo 2 500 hráčů, více
nedovolovala kapacita čtyř sportovních hal,
kde se akce uskutečnila.“

Jaroslav Kučera se za svou kariéru zúčastnil
celkem 14 mistrovství Evropy a světa – poprvé
to bylo v roce l995 ve Vídni. „Byli jsme tenkrát 
ubytovaní v Břeclavi a do vídenské městské
haly jsme dojížděli denně přes celou Vídeň
Škodou 105. Byl to neobyčejný zážitek,“ vzpo-
míná tenista. „V roce 1996 jsem cestoval už
jako člen české výpravy na Mistrovství světa
do norského Lilehameru. Přestože jsem tehdy
sportovně moc neuspěl, ubytování v olympij-
ské vesnici, celodenní výlet po cestě trollů
a vyjížďka po moři v největším norském fjordu
byly nezapomenutelnými zážitky.“

Rok po poněkud nepovedeném mistrov-
ství v Praze přišel první úspěch, a to na MS
v anglickém Manchesteru v roce 1998, kde
Jaroslav Kučera získal spolu s JUDr. Remešem
z Prahy bronzovou medaili, i když stříbro už
měli nadosah. Stejné si zopakovali i v roce
1999 na ME ve švédském Getoborgu. Násle-
doval rok 2000, kdy se konalo Mistrovství
světa v kanadském Vancouveru. „Z Kanady
jsem si přivezl dvě čtvrtfi nálová umístnění
a neopakovatelné zážitky z cest po kanadské
provincii Britská Kolumbie,“ vypráví matador
a vzpomíná na své další úspěchy. „V roce 2001
jsme znovu vybojovali bronzové medaile. Bylo
to v dánském Arhusu. V roce 2002 jsme se
účastnili světového šampionátu v Luzernu ve

Švýcarsku. I když jsme na medaile nedosáhli, 
umístění ve čtvrtfi nále soutěže s rekordním 
počtem 3 700 hráčů bylo slušné. V roce 2003 
pořádal ME italský Courmaier – tady to bylo 
zase jenom dvakrát čtvrtfi nále, ale výlet 
lanovkou na Mont Blanc všechno nahradil.“

Zatím jediné mistrovství světa, kterého
se Jaroslav Kučera nezúčastnil, bylo v roce 
2004 MS v japonské Jokohamě. V roce 2005 
bylo svěřeno pořádání turecké Antalyi, pak 
z bezpečnostních důvodů bylo přeloženo po-
řádání do Bratislavy, kde naši tenisté nesklidili 
podle slov Jaroslava Kučery žádný výraznější 
úspěch. Raději vzpomíná až na rok 2006, kdy 
se uskutečnilo MS v německých Brémách: 
„S účastí 3 500 hráčů byl o mistrovství daleko 
větší zájem. Vše bylo připraveno s německou 
pečlivostí a na této, určitě nejlépe organi-
zované akci, jakou jsme zažili, jsme získali 
v deblu čtvrtfi nálové umístění. Příští rok jsme 
jeli na ME do holanského Roterdamu. Jak 
v soutěži jednotlivců tak i ve čtyřhře jsme tady 
skončili těsně pod stupni vítězů. No a pak, 
v roce 2008, přišlo Rio de Janiero: bronzová 
medaile v deblu, čtvrtfi nále v soutěži jednot-
livců a neskutečné zážitky z překrásného, 
ale i velmi rozporuplného města. Užili jsme 
si celodenní výlet plachetnicí po Atlanském
oceánu s možností koupání přímo z lodě, jízdu 
lanovkou na Cukrovou horu, jízdu pralesem 
k soše Krista. Zážitkem bylo i ubytování v lu-
xusním hotelu s bazénem na střeše přímo na 
pláži Copa Cabána. Na to nejde zapomenout. 
Měli jsme s sebou kameramana, všechno je 
zdokumentované, jenom kdyby bylo více 
času na prohlížení,“ lituje sportovec – veterán 
a pokračuje: „Poslední mistrovství Evropy se 
chorvatským pořadatelům moc nepovedlo 
pro malou kapacitu hal. O to byly příjemnější 
výsledky české výpravy: zisk 15 medailí z toho 
tří zlatých, to byl fantastický výsledek.“

Jaroslav Kučera ve svém vyprávění dále
skromně vypočítává, že na vyjmenovaných 
akcích odehrál okolo 300 zápasů. „To zname-
ná, že 300 hráčů z celého světa má nějaký su-
venýr ze Slavičína, a to buď vlaječku, odznak, 
nebo jinou upomínku na Slavičín, a naopak 
já mám spousty krásných suvenýrů z celého
světa. Poznal jsem kus světa, mám moc no-
vých a dobrých kamarádů mezi sportovci ve 
všech částech světa,“ s radostí sděluje tenista 
a pokračuje: „Mám velkou výhodu v tom, že 
nejbližší rodina, zejména manželka, mně ve 
sportu fandí. Bez její podpory bych se určitě 
nemohl tolika akcí účastnit a já jsem jí za to 
moc vděčný a mám ji za to moc rád.“

V roce 2010 čeká ping-pongové veterány 
mistrovství světa v čínském městě HOT-HOT.
„Bylo by špatné, kdybychom do krajiny za-
slíbené našemu sportu nejeli reprezentovat 
svůj oddíl, svůj veteránský klub, své město 
a svou vlast,“ plánuje a těší se na další se-
zonu hráč oddílu stolního tenisu, předseda 
Sportovních klubů Slavičín, náš občan, pan
Jaroslav Kučera.

Redakce Slavičínského zpravodaje

V době konání ME do 21 let v jihočeské
Třeboni proběhl kongres Evropské unie
futsalu (UEFS), který přidělil pořadatelství
Poháru UEFS českému klubu Benago Slavi-
čín. Evropský pohár se odehraje od 18. do
24. května 2010 za účasti 12 týmů a Českou
republiku zde budou zastupovat Benago

a Chemcomex Praha. O místu konání Poháru 
UEFS se rozhodne do konce tohoto roku.

Pořadatelství PMEZ bylo přiděleno bělorus-
kému Minsku a turnaje se zúčastní i úřadující 
český mistr VPS Novabrik Polička. Začátkem 
května proběhne v ruském Kaliningradu Mi-
strovství Evropy a čeští futsalisté zde budou 

obhajovat titul vicemistrů Evropy z přede-
šlého ME v roce 2008 v Belgii. Je možné, že 
se výběru reprezentačního trenéra Aleše 
Štorce objeví i někteří hráči ze slavičínského 
Benaga.  Více na klubovém webu 

http://www.benago.cz/salovka.html.
Petr Koseček

Domácí zápasy v lednu 2010:
Jihomoravská divize
KK CAMO Slavičín B – TJ ČKD Blansko
C, sobota 9. 1. 2010, 14.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Brno Židenice,
sobota 23. 1. 2010, 14.00 hod.

Doroost 2. liga
KK CAMO Slavičín – TJ Jiskra Otrokovice,CAMO Slavičín – TJ Jiskra Otrokovic
neděěle 17. 1. 2010, 10.00 hod.
Zlínská krajská soutěž
Soutěž pokračuje jarní částí v únoru 2010těž pokračuje jarní částí v únoru 201

Mužži 2. liga
KK CAMO Slavičín – KC Hodonín, sobota CAMO Slavičín – KC Hodonín, sobot
23. 11. 2010, 10.00 hod.
(čtyřdráhová kuželna Zlín)řdráhová kuželna Zlín)

Navštivte náš nový web, kde se dočtete
i průběžné výsledky naší soutěže: 
www.kkslavicin.cz.

Kuželkářský klub Slavičín Vám přeje
příjemné prožití svátků vánočních, v no-
vém roce hodně úspěchů jak v pracovním 
tak v osobním životě.

Děkujeme všem sponzorským fi rmám
i jednotlivcům, kteří přispěli ke zdárné 
rekonstrukci kuželny, a těšíme se na další 
spolupráci s Vámi v roce 2010.

Kuželkářský klub Slavičín
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Dne 11. prosince 2009 se uskutečnil
ve sportovní hale NOVESTA Zlín turnaj
v malé kopané, kterého se zúčastnil i šes-
tičlenný tým Obvodního oddělení ve Sla-
vičíně. Celý turnaj organizoval Sportovní 
klub policie Zlín ve spolupráci s Územním
odborem PČR Zlín. Celkem se turnaje
zúčastnilo 5 mužstev. Přestože policisté
OOP Slavičín ani jednou neprohráli, ob-
sadili celkově 3. místo se ztrátou 1 bodu
na vítězství v turnaji. Svým výkonem
zaskočili favorizované mužstva, stali se
překvapením celého turnaje a tím dobře
reprezentovali jak zdejší obvodní oddělení
PČR, tak město Slavičín samotné. 

-red-

Sobota 16. ledna – juniorky (I. liga)
10.00 Slavičín – Znojmo
14.30 Horní Suchá – Slavičín

Sobota 23. ledna – mladší žáci (Zlínská liga)
Slavičín – Uherské Hradiště
Valašské Klobouky – Slavičín
Slavičín – Zlín

Aktuální informace o výsledcích a dění ve slavičín-
ském fl orbalu najdete na webu www.sksnipers.cz.

My všichni, kteří tady žijeme, vnímáme 
běh života podle svých úvah, názorů, vztahů 
k rodišti – tedy každý jinak. Kdo chce vědět, 
vidět a sledovat všechny změny, musí chtít 
všechny klady vstřebat. I přes názory, že 
se nic neděje, podařilo se mnohé, o čemž 
někteří obyvatelé nevědí. Co se tedy událo?

Byla opravena další část komunikace 
přes tzv. Cigánku. Oprava celé komunikace 
byla krácena, abychom mohli odkoupit 
od soukromé majitelky pozemek podél 
hřiště TJ Sokol Nevšová. Buduje se z něj 
tréninková plocha, kterou budou využívat 
nejen fotbalisté, ale i SDH. Dohoda o uží-
vání a údržbě plochy byla podepsána. Po 
ukončení zpevnění povrchu bude sloužit 
i pro děti a mládež.

Na rodinný dům u sportovního areálu 
č. 130 byla vyhlášena exekuce. Po dohodě 
s OV a MěÚ Slavičín vstoupilo město do 
konkurzního řízení a budova už je v ma-
jetku Nevšové. Bude sloužit jako sklad pro 
potřeby hasičů.

Jisté záměry jsou i s využitím pěkného 
zákoutí zahrady u domu.

Velkým plusem byla oprava komunikace 
středem obce v rámci výstavby cyklostezky. 
Ta je fi nancována z fondů EU, proto nemohla 
být upravena v celé šíři. Její dostavbou jsme 
propojeni až s Luhačovicemi. 

Dotovali jsme i opravu střechy myslivec-
ké chaty, která je ze zdrojů ČSM dotována 
na úpravu celého areálu kolem tábořiště. 

Zpevněna byla i cesta ke zdejším samo-
tám. SDH získal 90 000 Kč na postavení 
sušicí věže na hadice, které se realizuje.

Opomíjen není ani společenský život. 
Velká návštěvnost na plese myslivců, na 
fašankách pořádaných hasiči, s nápaditým 
a vtipným, na tradice v Nevšové navazu-
jícím programem, svědčí o jejich ohlasu 
v širokém okolí. 

SPOZ připravil dvě vítání nejmenších ob-
čánků. Velkou zátěží pro členy byla příprava 
a průběh rozsvěcování vánočního stromu 

a koncertu se souborem Slavičan. Klub
žen při každé svatbě připravuje nápaditá
„zatrhávání“, což je také jedna z dávných
tradic v Nevšové.

Ani členové klubu důchodců nestojí
stranou. Jsou ve velkém počtu zapojeni do
tzv. správního výboru kaple a dobrovolně
se podílejí na zvelebování jejího exteriéru
i interiéru. Společná setkávání při různých
příležitostech na myslivecké chatě jsou zážit-
kem pro všechny. Ženy napekly perníky na
vánoční akce. Senioři důstojně zastupovali
naši farnost při zájezdu na svatý Hostýn. Po
dohodě se správcem katedrály sloužil pan
P. Ing. Petráš mši svatou. Když zazpívali
píseň Madona, poslouchali jejich přednes
se zaujetím ostatní přítomní bohoslužby. Při
prohlídce zámku ve Vizovicích se přesvěd-
čili, kolik krás skrývá naše rodné Valašsko.

V prosinci bylo zahájeno stavební řízení
na opravu mostu přes Nevšovku, jehož
součástí bude i lávka pro pěší a most bude
rozšířen. Věřme, že i přes fi nanční krizi se
městu podaří zajistit fi nanční zdroje podle
plánu. Další kroky budou odvislé od roz-
počtu na rok 2010.

OV těší, že se daří udržet při životě
předškolní zařízení, které také většina obcí
v okolí silně postrádá. 

Stojíme na prahu roku 2010. Roku,
který po stránce ekonomické neslibuje nic
dobrého. Věřím, že i v příštím roce si každý
Nevšovjan zachová kus zdravého optimismu
a víry, že s určitou dávku entuziasmu jej
prožije v míru a ve zdraví. 

Zdraví, které je k dosažení všech plánů
a cílů nejvíce potřebné, přeji všem obyva-
telům mé rodné Nevšové a všem, kteří se
podíleli a budou i dál na jejím rozvoji ze
všech institucí ve Slavičíně. 

Těm, kteří mají lví podíl na realizaci
popsaných událostí, vyslovuji hlubokou
vděčnost a vřelý dík.

Mgr. Stanislava Pučoková,
předsedkyně OV Nevšová

Mateřská škkola v Hrrádku děkuujee tímto
hrádeckýmm fi rmmám a ppodnikateelůůmm, kteří
obdarovalii dětii při „Vánočním kooleedoování“.
Jsou to: 

NIKO, SStavebniny, VVývařovnna – p. Ma-
laníková, IIng. JJ. Gottfrieed, Bonavviaa, KKovos,
Pneuserviis – pp. Kubass, Vlastroo, KKovový-
roba – p. PPetrááš, ABM Hrádek, Pootrraviny,
p. Malychhová,, Promettal, p. Seedlááčková,
SV Hrádekk.

Také OOsadnní výbor v Hrádkku see k po-
děkování ppřipoojuje a děěkuje za ppráácci všem
aktivním ččlenůům OV HHrádek. 

Ani letos nezklamal tradici: udělat radost 
dětem a umožnit dospělým prožít kus mládí
se svými ratolestmi. Už po několik let pořádá
sbor slavnost Rozsvícení vánočního stromu
– stromu, který roste vedle kaple.

V několika letech byl zde proveden velmi
zdárně také živý betlém. Ale nikdy nescházel
Mikuláš s andělským a pekelným sborem –
s anděly a čerty a s mikulášskou nadílkou
hodným dětem. A k tomu vždy vánoční 
pásmo s nezbytnými koledami. 

A jak tomu bylo letos?
Vánoční strom zazářil v pátek 4. prosince.

Slavnost zahájila předsedkyně osadního vý-
boru paní Mgr. Staňka Pučoková. A aktivisté

této slavnosti byli i ti nejmenší. Zahájily ji
děti z mateřské školy v Nevšové pod vedením
paní učitelky Radky Boráňové. Děti krásně
přednesly básničky a zazpívaly koledy. A po
jich nastoupili už ti větší školáci, nevšovští 
žáci slavičínské základní školy. 

Vedly je zkušené pedagogické pracovni-
ce, paní Mgr. Naděžda Zemánková a paní
Mgr. Šárka Černíčková. Jejich obsah a podání 
básní i koled bylo už patřičně náročnější, ale
zvládli to perfektně.

A opak přišel dlouho očekávaný Mikuláš
se svým doprovodem. To bylo slibů, jak už 
budou hodné, aby je čert nesebral. Za úkol 
dostaly vždy přednést básničku. Za to je pak 

Mikuláš obdaroval z nadílky, kterou měl
pro ně připravenu.

Ale nezapomnělo se ani na tatínky
a maminky, ani na dědečky a babičky. Pro
každého bylo připraveno svařené víno, čaj
a perníčky, které napekly členky místního
klubu důchodců. 

A náš závěr a naše předsevzetí? Pro tu
radost dětí a radost rodičů ze svých dětí stojí
za to přinést tu oběť a námahu s přípravou
a realizací spojenou. A všichni, kteří tuto
oběť přinesli, přijměte náš upřímný dík. Ať
je Vám odměnou plamen radosti v dětských
očích.

Za SOZ Nevšová Miroslava Ševčíková

Rok 2009 v místní části Nevšová

Sbor pro občanské záležitosti v Nevšové

Turnaj policistů ve fotbale 

Přijďte se podívat na fl orbal



Leden/201017

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

Člověk úplně žasne, jak si 
s námi příroda pohrává. Kdybyste 
se jenom prošli po naší vísce, 
nahlédli do zahrad a zahrádek… 

Byli byste velmi mile překva-
peni, kolik je tam krásy. A o tom, 
že tahle krása může být i na konci 
listopadu stále aktuální, jsme se 
přesvědčili i u nás v Nevšové. 
Opět jsme nafotili spoustu krás-
ných snímků, na které se budou 
moci všichni podívat a obdivovat. 

Zahradníci a zahradnice, ta 
nejhezčí zákoutí budou opět 
odměněny. Těšte se, třeba se 
ujde i na Vás!

Za Klub žen Nevšová 
Mirka Kosečková

30. listopadu jsme se sešli již po druhé
v našem kulturním domě v Nevšové s paní
Klárou Vincourovou. Určitě Vás všechny
napadne: co se tam asi dělo?

Sešlo se nás na aranžování vánočních oz-
dob asi 20 žen a byly jsme plné očekávání, co
budeme dělat zajímavého, a hlavně čemu se
přiučíme. Každá z nás obdržela malý balíček
s různými ozdobami a bylo trošku k nepocho-
pení, co z tohoto materiálu můžeme vytvořit…
A žasli byste! V závěru večera vyrostly z těchto
věcí nádherné vánoční svícny. Každý z nich
byl opravdový originál. Podle usměvavých
tváří zúčastněných mohu soudit, že všechny
ženy odcházely maximálně spokojené. Určitě
si to zopakujeme, tak se k nám příště neza-
pomeňte přidat! 

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Ve středu 20. 12. 2009 jsme se zúčastnili se
svými dětmi „Předvánočních hrátek“ v mateř-
ské škole v Hrádku. Paní učitelky připravily
3 pracovní koutky, ve kterých si děti za pomoci

Ohlédnutí za pěkným odpolednem

Užovka stromová – had hospodáříček

Je zahrada hra? Aranžování s Klárou

svých rodičů vyráběly vánoční lucerničky, 
vánoční navlékané ozdoby a samozřejmě 
nechyběly ani tradiční perníčky. 

Děti si je samy vykrajovaly podle předloh 
a nemohly se dočkat, kdy paní kuchařky 
perníčky dopečou, aby si je mohly zdobit. 

Po celou dobu panovala v mateřské škole 
příjemná a tvůrčí nálada, zapojili se i tatínko-
vé. Děti nám ukázaly, co všechno už dovedou, 
zvlášť nás překvapila šikovnost předškoláků 
při práci s jehlou, nůžkami a hlavně při zdo-
bení perníčků. Děkujeme všem pracovnicím
mateřské školy v Hrádku za pěkně strávené 
odpoledne. 

Za rodiče Gabriela Ondrašicová

Málokterý region se může pochlubit 
takovou vzácností. Pouze na třech místech
v České republice žije vzácná , kriticky ohro-
žená užovka stromová. Setkat se s ní můžete
v Poohří, v Podyjí a v Bílých Karpatech.
Požívá ochrany nejen v České republice, 
ale je chráněná i směrnicí Evropské unie.

Užovka stromová hrála velkou roli
v mytologii. Podle pověsti roku 293 př. n. l.

zasáhla starověký Řím velká epidemie nezná-
mé nemoci. Zahnal ji římský bůh lékařství
Aesculap, který přišel právě v podobě tohoto
hada. Římané užovkám z vděčnosti postavili
chrámy a začali je v nich chovat. Aesculapova
hůl s jednou či dvěma ovinutými užovkami je
od těch dob symbolem lékařů i farmaceutů.
V některých oblastech se věří, že tento had
přináší štěstí tomu domu, kde se usadí. Říká
se mu had hospodáříček.

Výskyt této užovky na Moravě navazuje na
karpatská pohoří na Slovensku. Například
v oblasti Žítková se rozprostírají sečením
udržované louky s prameništními mokřady
a minerální prameny. Užovka stromová zde
byla potvrzena roku 1984 vůbec poprvé v Bí-
lých Karpatech.

Také na jiných místech mnoho starousedlí-
ků, ale i chalupářů tuto užovku zná, a nijak se
jí neobávají, dokonce o ni i pečují. Bez jejich
znalostí ji však v takových místech neobjeví
ani zkušený zoolog. 

Pro existenci populace těchto užovek je
nezbytné místo ke kladení vajec. Původně
k tomuto účelu využívaly především stromové
dutiny vyplněné trouchem, v současné době

jsou jako líhniště vajíček často vyhledávány
kupy tlejícího materiálu (např. hnojiště,
komposty). Důležitou součástí biotopu je
i vhodné zimoviště. Někdy tak bývají vy-
užívána i místa, kde jsou v letním období 
kladena vajíčka, jindy zimují ve starých 
sklepích, skalních štěrbinách apod.

„Stromovky“ sleduji ve spolupráci se 
Správou CHKO Bílé Karpaty už od roku 
1984, kdy se mi podařilo poprvé průkazně
doložit jejich výskyt na moravské straně.

Za ta léta jsem shromáždil celou řadu 
údajů, ale pořád ještě spousta inforamcí 
chybí. Nyní je jasné, že tento had je přítomen
ve Zlínském kraji i mimo hranice CHKO.
Pomozte mi ho hledat! Ptáte se jak? Pomůže
každý údaj s fotografi í hada, označený datem
a místem. V dnešní době elektronických me-
dií je nejlepší digitální foto poslat e-mailem. 
Pokud naleznete svlečku hada (takovou tu
košilku, kterou hadi několikrát ročně svlí-
kají), pošlete mi ji i s datem a místem nálezu
klasickou poštou.

Za jakékoliv spolehlivé informace pře-
dem děkuji.

Mojmír Vlašín, Ekologický institut 
Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, 

542 422 755 mojmir.vlasin@veronica.cz)z
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NAROZENÍÍ
Miroslav Poláček a Simona Chmelíková
– syn Miroslav
Marian Kozubík a Eva Hrnčiříková 
– dcera Amálie
Ivan a Lenka Valentovi – syn Ivan
Jiří a Martina Tkadlecovi – syn Tadeáš
Josef Šuráň a Jana Výduchová – syn Marek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA LISTOPAD

ÚMRTÍ
 2. 11. 2009 Jarooslav Malík, 85 let, Slavičín
 8. 11. 2009 Jarooslav Dědek, 84 let, Rokytnice
 20. 11. 2009 Maarie Marcaníková, 67 let, Hrádek
 29. 11. 2009 Alojz Soska, 76 let, Slavičínojz Soska, 76 let, Slavičín

SŇATKY
Pavel Vítek a Kateřina Škodíková
Aleš Vrba a Lenka Kosečková
Karel Tomšej a Ludmila Carbolová

Dne 23. ledna 2010 vvzpomeneme 
1. výročí úmrtítítí pa ííní 

AnnAnny Py PAZDAZDEROEROVÉVÉ zeze lSl Slaviavi íčínččínaa. 
S úctou a láskou vvzpomínají 

dcera a syn s roodinami.

Dne 11. ledna 20100 tomu bude 
15 let, kdy nás opuustila naše 

maminka, babiččka, paní 
Anežka PEŠKOVÁÁ z Divnic.
Kdo jste ji znali aa měli rádi, 

vzpvzpomeomeňteňte s s námnámii.
Manžel a děti s rrodinami

Dne 22. ledna 2010 si připomene-si připomene-
me 3. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Miloše HAUNERA
ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 300. 1111. 2009 uplynulo 
a 33a 311. 1 111. 2012012010 uu llplyne 10110 l tlet k, kddy áánás 

navnavvnavždždyždždy op op ttustustiliiliiliili 
Zdeněkk a  IIvan KUNDEROVI.

Stále vzpomíoomíná maminka a brbbb atřatřatřatři i ii 
Jaaan a Petr.

DneDneDneDnDn  19 19 1191 . l. l. lednednedndndna 2a 2a 2a 22010010010010010 up u u u lynlylyll e 
16 6666 smusmusmusmumutnýtnýtnýtnýtných chch chch letletletletlet od od ododod úmúm úmúmúmrtírtírtírt  nana nananaší ší ší šíší

milované dcedcedcecec ry,ry,ryryry  sese seseestrstrstrtrry ay ay ayy  vnvnvnvnvnučkučkučkučkučkyy y yy
Verunky KKILLIÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOVÉVÉVÉVÉVÉ z zzzz NevNevNevNevNevšovšovšovšovové. é. ééé
S lS láskáskouou aa úaaa ctoctoctoooctou u vu vu vzpozpozpzpozpzpomínmínmínmínmínmínajíajíajíjjají mamamamama ma---

minkaa,a  ssestry aaaaa ba bababababičbičbičbii ka.ka.kaaka

pDne 7. ledna 2010 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí, kdy nás 

opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan František ČASTULA z Hrád-
ku. Za tichou vzpomínku děkují 

ymanželka a dcery s rodinami.

Dne 12. lednednedna 2a 2a 2010010010 vz vz vzpompompomeneeneeneme me me
15. vývývýroročročí úí úí úmrtmrtmrtí pí pí panaanaana

VikViktorrrtora Ša Ša Ša ŠVAJVAVAVAJDYYYDY zzzz HráHráHráHrádkudkudkudku... Y
S lS l l ááskáá ou ououu a úúúúctoctoctoc uuu vu zpopopoomínmínmínm ajíajíajíjí mamamam n-n-n-

želka kaka ka a da da da dětititi s rodddinaininainami.mi.mimi

Dnenenenn 28 28 28 288 ll. lednednednedned a 2aa 2aa 20100000 vv vzvv pomeneme 
5. 5. 5. . . výrvýrvýrvýrvýročíočíočíočíočí úm rtí pana 

Zdededededeňkaňkaňkaňkaka HU HU HUHUHUMMMPOMM LY ze Šanova.Y
Za ZZ ticcchouhouhouhouho  v v vzvv pomínku děkují man-

želelelllka kakakaka a dcery s rodinami.

Dne 13. ledna 2010 uplyne 
1. smutné výročí úmrtí milované 

y, y y pmanželky, maminky a babičky paní 
Bohumily POLÁŠKOVÉ z Nevšové.
S láskou a úctu vzpomínají manžel 

a dcery s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme 

všem, kteří ji měli rádi.všem, kteří ji měli rádi.

. ledna 2010 vzpomenemeDnDnDne 13.
ročí úmrtí mého manžela, 20.20.20. vý vý výr
ttínkínka aa a dě dědečdečkaka, pa panana tattattattat
lava BELŽÍKARosRosRosRostistititi l  a 11. února 
omeneme 25. výročí úmrtísisisisi přpřipř poppp
ní ppanp Anděly BELŽÍKOVÉ.
chou vzpomínku děkuje Za ZaZa tic

na Belžíkova z Rudimovarodin

. ledna 2010 vzpomenemeDne 27.
1. výročí úmrtí pana 1
kaka FL FLOREOREŠEŠEZdeZdeňkňk ze ze Sl Slaviavičínčínaa.
kou a úctou vzpomínajíS lásk
želka Miroslava, synové manž
eněk, Lubomír a Josef Zde

s rodinami.

Jménem farníků bych chtěla touto cestou
vyslovit poděkování panu Milanovi Studén-
kovi, jeho synu Markovi a jejich spolupracov-
níkům za vynikající práci, kterou odvedli na
opravě farní budovy ve Slavičíně. 

My, co chodíme okolo fary, jsme viděli,
že nebylo dne, aby se tam nepracovalo. Bri-
gádníky střídali řemeslníci, a když nepřišli

brigádníci, tak práci udělali sami, aby se
mohlo dál pokračovat. Naprosto nezištně a bez
nároku na odměnu věnovali svůj volný čas
a všechny soboty od jara do zimy práci na faře.

Kromě střechy a obvodových zdí je farní 
budova včetně jejího okolí zcela nová. Všech-
no je účelně a vkusně opraveno a zařízeno.
Jistě i zásluhou města, stavebních a jiných 
fi rem a organizací, které vycházely vstříc. 

Nakonec bych chtěla poděkovat našemu 
otci Miroslavovi, že měl odvahu se do tak

náročné rekonstrukce pustit. A také za to, že
snášel nepohodlí téměř celý rok, kdy svoje
osobní věci měl vystěhovány na několika
místech ve Slavičíně. Poděkování patří také
Nadaci Jana Pivečky, která mu poskytla
dočasný azyl. 

Kostel s farou je živé duchovní centrum
města, a proto je dobře, že se jeho vzhled
vylepšuje.

Marie Fojtíková

Poděkování

Děkuuji ttoutoo cesttoouu panu Miroslla-
vu Šilhánkoovi a ČČČeské pppolicii vve 
Slavičínně za pomoocc při hleddáání mýcch
ukraddenných věcí,, kktteré se nnašly.
Do NNovvého rokuu vvššem přeeeji hodnně
zdravví, štěstíí a sppookkojenosstti.

MMMarie Dvvvořákovvá

Poděkování



Leden/201019

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

           Platí od 13.12.2009
            do 11.12. 2010

20011           
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 km km km km Karel Housa - HOUSACAR 2 6 4 8 14 10 20 16 22 18
       
             
5.15 7.40 9.50 14.00 15.35 16.15 18.00 0 1 od. Zlín, Svit-Obch.centrum MHD . 5:10 6:35 7:05 9:40 15:15 15:30 17:35

I 7:46 9:57 I I 16:21 18:06 4 2 Zlín, U Majáku MHD 5:03 6:30 7:00 9:35 15:10 15:25 17:30
I 7:50 10:00 I I 16:25 18:10 7 3 n , a . I 6:27 6:57 9:32 15:07 15:22 17:27
I 7:53 10:03 I I 16:28 18:13 9 4 o u la , u Zlína, k . 4:57 6:22 6:52 9:27 15:02 15:20 17:25

5:28 7:58 10:07 14:13 15:48 16:33 18:18 13 5 Doubravy 4:52 6:18 6:47 9:22 14:57 15:17 17:22
5:31 8:01 10:11 14:16 15:51 16:36 18:21 16 6 H vín v j d 4:49 6:15 6:44 9:19 14:54 15:14 17:19
5:33 8:03 10:14 14:18 15:53 16:38 18:23 17 7 a ov , kola 4:46 6:12 6:41 9:16 14:51 15:13 17:18
5:35 8:05 10:15 14:20 15:55 16:40 18:25 18 8 a ov , 4:43 6:10 6:38 9:13 14:48 15:11 17:16
5:38 8:08 10:18 14:23 15:58 16:43 18:28 20 9 ku , b ní ad 4:41 6:09 6:36 9:11 14:46 15:09 17:14
5:40 8:10 10:20 14:25 16:00 16:45 18:30 21 10 Biskupice, rozc. 0.2 4:40 6:06 6:35 9:10 14:45 15:08 17:13
5:42 8:12 10:22 14:27 16:05 16:47 18:32 23 11 u a ovice, provozovna 4:35 6:04 6:30 9:05 14:40 15:05 17:10
5:44 8:14 10:23 14:29 16:07 16:49 18:33  24 12 u a ovice, u zámku 4:33 6:02 6:28 9:03 14:38 15:03 17:08 
5:45 8:15 10:24  14:30 16:08  16:50 18:34  25 13 p . u a ovice, au . s . od. 4:30  6:00 6.25 9.00 14:35  15:00 17:05 
. . . . . . . . . 10:25 . . . . . . 16:10 . . . . . . 18:35 0 0 0 13 od. u a ovice, au . s . p . . . . 5:54 . . . . . . . . . . . . 14:57 . . . . . . 18:35
. . . . . . . . . 10:27 . . . . . . 16:12 . . . . . . 18:37 1 1 1 14 u a ovice, po a . . . 5:53 . . . . . . . . . . . . 14:55 . . . . . . 18:33
. . . . . . . . . 10:29 . . . . . . 16:14 . . . . . . 18:39 2 2 2 15 u a ovice, ará e . . . 5:50 . . . . . . . . . . . . 14:53 . . . . . . 18:31
. . . . . . . . . 10:31 . . . . . . 16:16 . . . . . . 18:40 3 3 3 16 u a ovice, zo avovna on ána . . . 5:48 . . . . . . . . . . . . 14:51 . . . . . . 18:28
. . . . . . . . . 10:34 . . . . . . 16:18 . . . . . . 18:42 5 5 5 17 ozlovice, rozc. e r vka . . . 5:45 . . . . . . . . . . . . 14:48 . . . . . . 18:25
. . . . . . . . . 10:39 . . . . . . 16:21 . . . . . . 18:46 8 8 8 18 e r vka . . . 5:42 . . . . . . . . . . . . 14:45 . . . . . . 18:22
. . . . . . . . . 10:44 . . . . . . 16:26 . . . . . . 18:50 11 11 11 19 lavi ín, ev ová, rozc. 1.5 . . . 5:38 . . . . . . . . . . . . 14:43 . . . . . . 18:18
. . . . . . . . . 10:47 . . . . . . . . . . . . 12 20 lavi ín, ev ová . . . 5:36 . . . . . . . . . . . . < . . . . . . 18:16
. . . . . . . . . 10:50 . . . . . . 16:26 . . . . . . 18:50 11 14 11 19 lavi ín, ev ová, rozc. 1.5 . . . 5:34 . . . . . . . . . . . . 14:43 . . . . . . 18:13
. . . . . . . . . 10:52 . . . . . . 16:28 . . . . . . 18:51 12 15 12 21 Rudimov, rozc. 3.0 . . . 5:33 . . . . . . . . . . . . 14:42 . . . . . . 18:12
. . . . . . . . . 10:54 . . . . . . 16:30 . . . . . . 18:53 13 16 13 22 lavi ín, u a ovská . . . 5:31 . . . . . . . . . . . . 14:40 . . . . . . 18:10
. . . . . . . . . 10:56 . . . . . . 16:32 . . . . . . 18:55 14 17 14 23 lavi ín, uk ín . . . 5:29 . . . . . . . . . . . . I . . . . . . 18:09
. . . . . . . . . 10:57 . . . . . . 16:35 . . . . . . 18:57 14 17 14 24 lavi ín, Radnice . . . 5:26 . . . . . . . . . . . . 14:36 . . . . . . 18:06
. . . . . . . . . 10:58 . . . . . . 16:37 . . . . . . 18:59 15 18 15 25 lavi ín, U Ho elu . . . 5:23 . . . . . . . . . . . . 14:33 . . . . . . 18:03
. . . . . . . . . 10:59 . . . . . . 16:41 . . . . . . 19:00 16 19 16 26 lavi ín, Hrádek . . . 5:22 . . . . . . . . . . . . 14:32 . . . . . . 18:02
. . . . . . . . . 11:01 . . . . . . 16:43 . . . . . . 19:03 17 20 17 27 lavi ín, u el. s . . . . 5:21 . . . . . . . . . . . . 14:29 . . . . . . 17:59
. . . . . . . . . 11:02 . . . . . . 16:45 . . . . . . 19:07 18 21 18 28 Rokytnice, rozc. 1.0 . . . 5:20 . . . . . . . . . . . . 14:26 . . . . . . 17:58
. . . . . . . . . 11:03 . . . . . . . . . . . . 19:08 18 29 Rokytnice, becní d m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:57
. . . . . . . . . 11:04 . . . . . . 16:45 . . . . . . 19:09 18 21 18 28 Rokytnice, rozc. 1.0 . . . 5:20 . . . . . . . . . . . . 14:26 . . . . . . 17:56
. . . . . . . . . 11:05 . . . . . . 16:47 . . . . . . 19:10 19 22 19 30 Rokytnice, TVD . . . 5:18 . . . . . . . . . . . . 14:23 . . . . . . 17:53
. . . . . . . . . 11:07 . . . . . . 16:49 . . . . . . 19:12 21 24 21 31 est abí . . . 5:15 . . . . . . . . . . . . 14:20 . . . . . . 17:50
. . . . . . . . . 11:10 . . . . . . 16:52 . . . . . . 19:13 23 26 23 32 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná, Brálova . . . 5:13 . . . . . . . . . . . . 14:16 . . . . . . 17:46
. . . . . . . . . 11:12 . . . . . . 16:54 . . . . . . 19:14 23 26 23 33 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná . . . 5:12 . . . . . . . . . . . . 14:15 . . . . . . 17:45
. . . . . . . . . 11:14 . . . . . . 16:56 . . . . . . 19:16 25 28 25 34 Štítná nad Vl.-Popov, Štítná p ejezd . . . 5:08 . . . . . . . . . . . . 14:13 . . . . . . 17:43
. . . . . . . . . 11:17 . . . . . . 16:58 . . . . . . 19:18 27 30 27 35 Brumov-Bylnice, rozc. . . . 5:05 . . . . . . . . . . . . 14:11 . . . . . . 17:41
. . . . . . . . . 11:19 . . . . . . 16:59 . . . . . . 19:20 28 31 28 36 Brumov-Bylnice, sídli . . . 5:03 . . . . . . . . . . . . 14:09 . . . . . . 17:39
. . . . . . . . . 11:21 . . . . . . 17:00 . . . . . . 19:22 29 32 29 37 Brumov-Bylnice, MEZ TRIODYN . . . 5:00 . . . . . . . . . . . . 14:07 . . . . . . 17:37
. . . . . . . . . 11:26 . . . . . . 17:05 . . . . . . 19:27 33 36 33 38 Valašské Klobouky, koliba . . . 4:54 . . . . . . . . . . . . 14:04 . . . . . . 17:34
. . . . . . . . . 11:27 . . . . . . 17:07 . . . . . . 19:28 34 37 34 39 Valašské Klobouky, Valaška . . . 4:53 . . . . . . . . . . . . 14:03 . . . . . . 17:33
. . . . . . . . . 11:30 . . . . . . 17:10 . . . . . . 19:30 35 38 35 40 p . Valašské Klobouky, aut. st. od. . . . 4.50 . . . . . . . . . . . . 14.00 . . . . . . 17.30

2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2

 - nejede od 28.12.09 do 31.12.09
 - jede v pracovních dnech
I - spoj p íslušnou zastávkou projí dí
< - spoj jede po jiné trase Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Karel Housa - HOUSACAR. E-mail: housacar@housa.cz

MHD - mo nost p estupu na m stskou hromadnou dopravu daje o smluvních p epravních podmínkách a o tarifu jsou zve ejn ny ve vozidlech na lince. Internet: www.housa.cz
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ZNAČKOVÉ SPODNÍ PRÁDLO
TEXTIL MIRKA SLAVIČÍN

(napproti nemmocnice) 

NOVINKA!
TERMO PRÁDLO PRO DĚTI

ve velikostechh 98 – 1770, vhodnnéé ppro ly-
žování, hookej, fotbal, ssálové spporrtyy atd., 

odvádí ppot aa pokožkka zůstáváá ssuchá, 
a tím předdcházítee prochladdnnuutí 
NYNNÍ ZAA ZAVÁDDĚCÍ CENNYY!!!!

Všem nnašim záákazníkůůmm 
děkkujeme zaa přízeň

 a přejemee vše dobbré v rocee 22010.

Společčnost MOORRAAVSKÁ
VVODÁREENSKÁ, a. s. (dále

jen MOVOO) kkterá proovozuje vvodoovodní
a kanalizaační služby pro měsstaa aa obce
v okresech Olomouc, Prostějoovv aa Zlín,
má ve svýcch ddalších cíílech takéé rrozzvíjení
environmeentállní výchoovy mládeežee. KKaždo-
ročně tedyy pořřádá soutěže pro škkolly, dny
otevřenýchh dvveří, umoožňuje exxkkurze na
svých objeektecch a nověě zavádí taakké karafy
na pitnou voduu z kohouutku do rresstaaurací.

MOVO usppořádala v květnnu nna Olo-
moucku aa v listopadu na Zlínsskuu soutěž
s vodnímii kuffříky Nejlepší labborraant pro
žáky 2. stuupněě ZŠ a oodpovídaajíccícch tříd
víceletýchh gyymnázií a podpoořiilaa Eko-
olympiáduu jeddnotlivcůů ve Zlínskéémm kraji.
Internetovvé sooutěže skkupiny VVeooliia SOS
PLANETAA ZEMMĚ, zabýývající see eekologic-
kou témattikouu, se na MMoravě zzúúčaastnilo
celkem 688 škoolních koolektivů z 311 škol.
Výsledky ssoutěěže lze nnalézt na wwwww.sos-
planeta-zeeme.ccz/soutezz a na htttpp:///www.
smv.cz/vodda-hhrou.

Společnnost MORAVVSKÁ VOODDÁÁREN-
SKÁ, a. s.,, obddržela v listopaduu CCeenu za
přínos k roozvojji environnmentálnní vvýýchovy,
vzdělávánní a osvěty vve Zlínskkéémm kraji
v roce 2009. „Oceněnní si veliccee vvážíme
a budeme se snnažit získkat podobbnné oceně-
ní i v krajii Oloomouckémm,“ uveddlaa HHelena
Koutná. Cenu uděluje LÍSKA – obččanské
sdružení ppro ennvironmmentální vzzdděllávání,
výchovu aa osvvětu ve Zlínském krrajji. Více
najdete naa wwww.liska-eevvo.cz. 

V letoššnímm roce MMOVO chhystáá opět 
výtvarně-eekologickou soutěž proo žáky
1. stupně zzáklaadních škkol. Tato soouttěž má
již šestiletoou tradici a zúúčastňujíí see jí školy
z velkých měsst i menšších obcí v reegionu
působení. Vícee o soutěžži učiteléé nnalleznou
na www. ssmv.ccz v kapiitole Vodda hrrou. 

Vše dobbré ddo novéhho roku ppřeejee všem
svým zákaznííkům sppolečnostt MMOORAV-
SKÁ VODÁÁREENSKÁ, aa. s. – Vášš pprrovozo-
vatel vodoovodůů a kanaalizací.

Společnnost MORAVVSKÁ VOODDÁÁREN-
SKÁ, a. s. – čllen skuppiny Veolliaa VVoda –
vznikla fúúzí sppolečnosstí Středoommorravská
vodárenskká, aa. s. a Zllínská voodáárrenská,
a. s. Působbí naa Olomouucku, Proosttějjovsku
a Zlínsku,, kdee zásobuuje celkemm 4413 tis.
obyvatel. 

MOVO má 5500 zaměěstnanců a pprovozu-
je celkem 440 úppraven vvody, 161 vooddojemů
a 24 čistíreen oddpadníchh vod a zaajiššťuuje ser-
vis pro 2 2259 kkm vodovvodních aa 11 0097 km
odpadníchh sítíí. Pro konntakt se zzáákaazníky
slouží 5 záákaznnických ccenter v OOllommouci,
Prostějověě, Zlííně, Uničově a VVallaššských
Kloboukácch. ČČtyřiadvacet hoddinn mmohou
zákaznícii využívat zzákaznicckké linky 
800 100 0663. 

Webovéé stráánky spollečnosti MMOOVVO jsou
www.smv.ccz, e-mail: smmv@smv.ccz a ppro zá-
kaznické vvěci zzc@smv.ccz. MOVOO jee ččlenem
skupiny VVeoliaa Voda –– více inffoorrmmací na
www.veoliia.cz a www.vveoliavodda..czz.

Více innformmací: Heelena Kouttnáá, tel.:
577 124 2557, 7224 275 392, koutnna@ssmv.cz

Environmentální
výchova je prioritou

Město Slavičín nabízí k pronájmu 
nebytový prostor

v ulici Školní č. p. 564 ve Slavičíně
o celkové podlahové ploše 27,88 m2. 

Bližší informace na
BTH Slavičín, spol. s r. o., 

tel. č. 577 341 041, 603 773 507.

Prodejny textilu VLASTA přejí všem
zákazníků hodně úspěchů, zdraví 

a pohody v roce 2010 a zároveň děkují
za Vaši přízeň v minulém roce
H. Mališková a V. Juřeníková

Roozšířenníí sslužeb!

SALON 
FASHION

Nováková Alena
Hoorní nnáměsttí 8839, Slavviičín

rozššiřuuje svéé službbyy o další ččiinnosti::
- modeelacce nehhtů naa ruukou poommocí typpů 

UUV lampaa + geel,, pprodlužooování 
a ppotahováání přřirroozeného nehtu
- ppernnameentní pprroodlužováánní řas
Teel. čč.: 5777 341 66611, 732 7441 324

Firma SUMA
oznamuje svým zákazníkům, 

že prodejna textilu byla přemístěna
na novou adresu:

Mladotické nábřeží 848.
Těšíme se, že nám i nadále zachováte

svou přízeň.
Suchánková, Machů

VYKOUPÍME – 10litrové demižony,
neopletené. Tel. 723 322 118.

Řeka Vlára pramení pod Svéradovem. 
Protéká údolíčkem pod památníkem Ploš-
tina, kolem rekreačního střediska Ploština, 
pak dolní částí obce Drnovice, dále jižně
od Vysokého Pole  směrem na Vlachovice. 
Cestou do ní přitékají další potůčky a vody 
už má na napájení přehrady v údolích
mezi Vysokým Polem, Vlachovou Lhotou 
a Vlachovicemi. To je taky plán už několik 
desítek let starý.

Již v 70. letech minulého století se 
prováděly výzkumy v místech, kde má 
být vybudovaná hráz. V 80. letech se 
mělo začít stavět, ale dosud se nezačalo. 
Je-li to dobře nebo špatně, posuďte sami. 
Udělejte si do těchto míst výlet, poznejte
tato malebná údolí.

Auto zanechte ve Vlachovicích, nejlépe 
v části zvané Strže. Mapu vezměte určitě 
s sebou. Pokud máte mapku „Okruh šesti 
dědin“, máte vyhráno. Je tam nové značení 
pěších, koňských a cyklo-tras. Ze Strží se 
vydáte na sever proti proudu potoka Sví-
borka. Po pravé ruce budou samoty a kopec 
zarostený lesem. Musíte přejít Svíborku 
a dostat se až na samotný vrchol kopce 493 
m. n. m. Půjdete lesem kolem obory daňků. 
Vrchol je značený tabulí na kraji lesa. Ještě 
několik metrů a jste u újezdské lyžařské 
chaty s nově vybudovanou sjezdovkou 
(k ní je příjezd autem i v zimě z Újezda). 

Po sjezdovce sestoupíme do údolí poto-
ka Benčice, vystoupáme na protější vrchol 
480 m. n. m. Ze všech míst jsou nádherné 
výhledy do překrásné krajiny. Sestoupáme 
do údolí řeky Vláry, tu překročíme a najde-
me Podelhotský Mlýn, kde se podle pověsti 
mlelo obilí již v první polovině 18. století. 
Kousek od Mlýna zpět k Vysokému Poli je 
krásně upravená samota s velkou dřevěnou 
sochou v zahradě. Od Mlýna se vydáme 
po proudu Vláry k soutoku s potokem Ben-
čica. Soutok mají rybáři řádně vyznačen.
Nad soutokem mají dvě chalupy občané 
ze Slavičína. Chaty a chalupy jsou tady 
hezky upravené a udržované. Jdeme po 
loukách, které jsou vlastně dnem bývalých 
rybníků z dob brumovských pánů (jsou 
vidět zbytky hrází) a možná také dnem 
plánované přehrady. Dále pokračujeme 
po nově budované cestě sjízdné velmi 
dobře na kole i autem směrem k soutoku 
Svíborky a Vláry. Překročíme přes most 
Vláru a máme před sebou „Ďůlův Kopec“ 
– v mapě označen Na vrchu. Zde najdeme 
stanici pro chov bažantů, střelnici a v ne-
dávné době byly na tomto místě prováděny 
vykopávky historických pohřebišť. Nálezy 
jsou uchovány i v muzeu ve Slavičíně. 
Hráz plánované přehrady měla být právě 
zde. Odsud je to do Vlachovic jen asi 1 km. 
Tok řeky Vláry můžeme dále sledovat již 
z auta po silnici přes Vlachovice, Vrbětice. 
Kousek od křižovatky na Bohuslavice nad 
Vláří naproti vlakovému nádraží se do ní 
vlévá slavičínská Říka. 

Miloslav Mareček

Znáte svůj kraj?
PPřehradaa nna řeceee Vlářře, zzattíím
dlouhho plláánovannná
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Váženníí oobčané, 

ČMSS, a. s., „Liška“ 
VVám s potěěššením oznaammuuje, že ottevřela v buudově 
záámku Slavvvičín svoji kkaanccelář, kkterá je uumíístěna 

v 1. paatřře budovyy. 

Naaším cílemmm je předevššímm bezplattné fi nančnní pora-
ddenství občččanům, a to jaakk jednotllivcům,, takk rodi-

náám. Ve svéé činnosti uppllattňujemee vysocee proofesio-
nállní přístupp a naší snahhoouu je indivviduálnně přřistupo-
vatt k potřebááám klientůmm vččetně náásledného sservisu. 
Těěšíme se nna Vaši návšštěěvuu a jsmee přesvěědčeeni, že 

maximmáálně vyhovíímmee Vašim předstaavámm. 

Otevírací í ddoba:
Pondělí 1333 – 18 hodinn
Středa 9 ––– 17 hodin
Pátek 9 - 1117 hodin
Sobota neebbo jiný termmíín dle dohhody.
Telefonickkké kontaktyy:
576 519 88001, 602 1899 7763, 721 1160 2800
www.cmssss.cz

II. SLAVIČÍNSKÁ RACE DAY PARTY
SPINNING STUDIO Jany Melichaříkové si Vás dovoluje pozvat na tuto,
nyní již tradiční jízdu. Sportu a pohybu je kolem nás spousta, někteří využijí
každou volnou chvíli k nějaké sportovní aktivitě, jiní zkoušejí, nebo se teprve
odhodlávají vyzkoušet něco, co by jim tzv. sedlo.
Právě proto jsme se rozhodli naši II. RACE DAY PARTY zpřístupnit i divákům.
Loni jsme jeli bez přístupu veřejnosti, ale tento rok jsme se to rozhodli změnit.
Co to vlastně RACE DAY PARTY je? 180 minut dlouhá, energii nabitá
spinningová show.
Příjďte se tedy podívat co to vůbec je originál SPINNING, zjistit, jak se
jezdí „u nás“ v našem SPINNING STUDIU. Máte možnost zažít skvělou 
atmosféru a pochopit, co na tom vlastně ti lidi mají.
Můžete povzbudit své přátele, známé a kamarády, kteří se mnou pojedou
v sedle. Velmi jednoduše taky můžete zjistit, zda není právě SPINNING tím,
co chcete vyzkoušet…
Ještě jednou Vás tedy zvu na tuto, jak já říkám, „jízdu králů“.
Těšíme se na Vás 23. 1. 2010 ve slavičínské Orlovně. Start v 16 hodin.

Jana Melichaříková

Kadeřnictví IVA Urbaníková a Nehtové 
a kadeřnické studio Jarmily Kubíčkové 

děkují ssvýmm zákazznicím a zákaaznníkům za jejichh přízeň  v rooce 2009 
a přejí vvšemm do noového roku 20010 všechno nejjlepší, hoodněě zdraví, 
štěstí a osoobní spookojenosti.
V letošnnímm roce kkadeřnictví IVVA rozšiřuje své služby oo trvvalou na 
řasy a bbarvvení řass a obočí. 
Objednnávaat se můůžete na tel.: 73739 599 183
Nehtovvé a kadeřnnické studio Jarrmily Kubíčkoové má ppro ssvé stálé 
a praviidellné zákaaznice novinnkuku v podobě VVIP kartyy, ktterá jim 
umožní čerpat sleevy přímo v jeejímm studiu. 
Bližší innforrmaci osobně ve studdiuu. 
Objednnávkky na tel.: 604 674 073,, nebo www.saloonkubickkovaa.wbs.cz.
Kde náás naajdete? NNa hotelu Slaaviičan ve Slaviččíně.
Těšímee se na Vás.
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Kino. Tajemné přítmí, kde se na plátně
před námi odehrávají příběhy a vtahují nás
do své reality. Na dobu dvou až tří hodin nám
poskytují zábavu, poučení, odpočinek, náměty
k přemýšlení, jiné úhly pohledu – každému dle
jeho gusta. Slavičínské kino je pro mě navždy
spojeno s jediným jménem. Pan Zdeněk Fiala.
V rozhovoru s ním jsem se pokusil nabídnoutabíddnout 
Vám jiný pohled na člověka, kterýka, který byl poo l éta 
strůjcem toho, že Slavio, že Slavičín mměl kino na úrovnvni, 
o které se které se mnohým, daleko o větším městůmm 
ani nesnilo. Ale jak už to bývvá:á  kvality toho, 
co máme a čeho si příliš nevážímíme, odhalíme 
až poté, co jsme to ztratili… 

Jak jste se dostal z Chlumce nad Cidlinou, 
odkud pocházíte, až do Slavičína?

Pracoval jsem, coby absolvent sts řední
zdravotnické školy, v Kroměříži. Pacieientem 
z mého oddělení byl pan Švach, otecc mé 
budoucí manželky. Když za ním přijela a na 
návštěvu, šli jsme zrovna s kamarádem něcco 
zařizovat do města, tak jsem ho požádal, abyy 
ji zdržel, že se za chvíli vrátím. On to udělal
a tak jsme se seznámili a tak jsem se ocitl ve 
Slavičíně…

avotnic-Po vojně jsem se chtěl vrátit do zdravot
í 700 Kčs byltví, plat nabízený místní nemocnicí 70

am jsem poslézepoloviční než ve Zbrojovce, kam j
O čtyři stovky vyššínastoupil jako plánovač. O č

plusem změny povolání.příjem byl jediným plus
které mi nijak nevadily veKádrové skvrny, kte

í a ani v armádě, se ve Slavičínězdravotnictví a a
jí noční můrou. Měl jsem problémystaly mojí n

i dříve, ale ty nové je překonaly.sice i dř
Já jsem se díky tomu, že otec byl vojákJ

z povolání a za války sloužil v západní ar-
mádě, nedostal na vysokou školu, dokonce
jsem zjistil že jsem měl zákaz studovat na
všech středních školách v celém sovětském
impériu, takže bych nemohl studovat ani na
Kubě a asi ani v Severní Koreji.

První setkání s fi lmem...
Pro můj život bylo setkání s fi lmem, dá se

říci „osudové“. V roce 1946 jsem nastoupil do
1. třídy Chlapecké obecné školy v Chlumci
nad Cidlinou. Její ředitel byl buď vedoucím
místního kina, nebo měl k fi lmu stejný vztah, 
jakým jsem byl v průběhu let obdařen já. Tak-
že ten z titulu své funkce zařídil pravidelné
návštěvy nás, žáků na školních představeních
kina dvakrát do měsíce a můj první fi lm
v životě, který mě okouzlil dobrodružstvím,
nádherou přírody a láskou ke koni a zvířatům
vůbec, byl „Můj přítel Flicka“ (My Friend
Flicka). Pak už jsem chodil na všechno, co se
pro děti hrálo. Byly to spousty fi lmů, hlavně
amerických, natočených během války, úplný
ráj pro fi lmové diváky, odkázané do té doby
na protektorátní a německou tvorbu.

Pamatuji si živě Hřmící stádo, nebo Bratry
Sullivanovy. Pak ale přišel „vítězný únor“
a západní tvorbu nahradila socialisticko-
realistická „díla“. K dívání byly samozřejmě
pohádky, včetně ruských. Ale nebýt italského
Neorealizmu a francouzské Nové vlny v pa-
desátých letech, ztěží bych si na některý fi lm

té doby vzpomněl. Pak přišla léta šedesátá,
obrovské uvolnění jak v distribuci, tak ve
fi lmové tvorbě. A bylo se na co dívat.

Čím jste chtěl být, když jste byl kluk?byl kluk?
Chtěl jsem být vynálezcevynálezcem. Pořád jsem

něco vymýšlel, brmýšlel, bbrácha byl jediný posluchač.
Po matPo maturitě jsem cchtěl na medicínu, ale kvůli
otci jsem nemohl. Jeehoh  účast v Československé
jednotce na západní í frontě byla obrovskou
kádrovou skvrnou proo něj i pro rodinu. Tak 
jsem se stal „nepřítelemm s ocialismu“ ve věku,
kdy takový kluk ještě žáádnd ý politický názor

inakmít nemůže. Jak mi vysvěětlil školník, jinak
na něja-předseda KSČ na jedenáctililetce, že na n

apomenout…kék  studium můžu defi nitivně ě zapo
at na chemickouPoPokoušel jsem se pak dostat nn

ačky jsem zvládl nadškoolu a přestože přijímačk
ebyl jsem přijat. Otec měrámeec požadavků, neby

oci svých kamarádů z armádyzkoušešel za pomoci 
m na technický směr, odkud bychdostat nněkam na

tudovat dálkově, ale všechno bylomohl stutudo
né. Soudruzi si to hlídali dobře. Pak semarné. 

na mě trochu usmálo štěstí. Můj kamarádna
se přihlásil ke studiu na zdravotní nástavbě
ve Vsetíně, zeptal se ředitelky, ta byla celá
nadšená, že budou mít na škole třetího kluka.
Takže mě vzala a vedl jsem si celkem dobře,
protože i když pak po nějaké době samozřejmě
prasklo, koho na školu přijala, čtrnáct dní před
maturitou přikázal okresní tajemník ředitelce
Langové, aby mě vyhodila. Ta svolala mimo-
řádnou konferenci, ale prohrála hlasování,
protože doktoři nechtěli vyhodit nejlepšího
žáka… Nakonec suspendovali ředitelku. Bylo
mě jí moc líto a až od ní jsem se dozvěděl
o tom zákazu.

Jak Vás ovlivnil fi lm?
Významně. Klidně mohu parafrázovat 

větu, že za vše, co je ve mně dobrého, vdě-
čím fi lmu. Málokdo si uvědomuje, že fi lm,
pokud jde o formování charakterů, je totéž
co literatura, pokud se o to člověk zajímá,,á,
čte nebo chodí do kina, tak si utváří životnnín
názory podle postojů, ať literárních či fi lmmo-m
vých hrdinů, protože v nich jsou obsažeeneny yže
nejrůznější modelové situace, které většišinou ši
vycházejí ze skutečnosti, popřípadě jsosou toso
i fi kce, ale řeší situace, které by člověvěk ani vě
nečekal, že se mohou vyskytnout. Naakonec,Na
fi lmem se vychovala generace 30. –– 40. let,–
ta čerpala životní názory a zásadyy z fi lmů.dy
Filmoví tvůrci už tehdy vytvářeli sililné mravní il
kodexy, vycházející z desatera. V toomto ohledu o
měl fi lm podstatně větší sílu, aa to zejménaa
díky okamžitému působení na vvelké skupinyv
diváků, umocňované momenttálním duchov-tá
ním souzněním. Já myslím, žže tohle se nedá ž
popřít, toho si byli vědomí ii bolševici, kdyži
Lenin prohlásil, že fi lm je uumění, a snažili seu
jej využívat nebo zneužívatat pro svoje politickéat
záměry. Totéž se odehrávávalo ve všech fašis-áv
tických režimech. Pro některé lidi východnílidi ý hodníé lidi ýchodní
Evropy, včetně mé osoby, fi lm představoval
takové úniky od reality. Když se člověk mohl
odpoutat alespoň na dvě hodiny od existenč-
ních problémů či nedostatku svobody. Člověk

se tak dostal do jiného světa a zapomínal na ty 
trable, které mu otravovaly život. Nakonec i na 
toto téma byly natočeny fi lmy – viz Purpurová 
růže z Káhiry Woodyho Allena. Tím nejlep-
ším zdrojem takovýchto možností byly v té 
době Filmové kluby, které jakýmsi zázrakem ázrázrFilmové kluby, které jakýmsi zááá
unikaly jinak vždy bdělým cenzorům. Tak se ům. Tům. Tunniki aly jinak vždy bdělým cenzorů

y zakázané fi lmy zané zané i ve  Slavičíně té doby hrály za
vé vlny a po nástupu po nápp ápolskéké a maďarské nové v

manovy Vlasy. Velmi nás sy. Velmsy. Velmvidea dodokonce i Forman
zakázaný fi lm Tajemná záře TajemnáTajemnáppobaviloo, , když zak

kem, zaslaný Filmovému klubu movému movému naad Pacifi fi kem
n, měl na adresce přepravek jako název ravek jako ravek jako Slavavičín, m

mu uveden „My z Konštatutu“.tufi lmuu u
Jak jste se dostal z hlediště na druhouediště na drediště na dr

stranu barikády?
Ve Slavičíně si povšiml mého zápalu pan ml mého zápalml mého záp l

Zdeněk Janáček, tehdejší vedoucí Závodníhošíší v vedoucí Závoší vedoucí Závo
klubu. Moje žena tam totiž původně v kinětotiž pův dodněně v v totiž původně v
trhala vstupenky a když odešla na mateřskou, yyž odešla na mateyž odešla na mate
tak jsem ji vystřídal. Janáček si všiml, jaký . Janáččekek s sii všvšimil. Janáček si všim
mám k fi lmu vztah. Tak mě po nějakém čase,Tak mě po nějakémTak mě po nějakém
přestože vedoucího kina dělal úplně někdo o k kininaa děd lal úplně ho kina dělal úplně 
jiný, postupně zasvětil do dramaturgie, progra-větil do dramaturgieie, ppvv  dramaturgie, p
mování a objel se mnou distributory, tiskárny, e mnou distributory, tise mnou distr ss
předal mi spoustu svých kontaktů a konexí. stu svých kontaktů a kustu svých kontaktů a k
Byli jsme dobří přátelé, dal mi strašně moc,ří přátelé, dal mi strašnří přátelé, dal mi strašn
neznám nikoho, komu by se tak věnoval. oho, komu by se tak věoho, komu by se tak vě
Takže já jsem objížděl distributory, věnoval se m objížděl distributory, věnm objížděl distributory, věn
dramaturgii, jezdil jsem na předváděčky. Bo-i, jezdil jsem na předváděčii, jezdil jsem na předváděč
hužel problémem byl stále můj kádrový profi l, blémem byl stále můj kádrovýblémem byl stále můj kádrový
někteří lidé mne ani v tom kině nedokázalidé mne ani v tom kině nedod o
strpět a moje kádrové skvrny se přenesly i na moje kádrové skvrny se přenemoje kádrové skvrny se přene
moje dcery, když se chtěly dostat na vysokou. ceryy, kdkdyžyž se chtěly dostat na vycery, když se chtěly dostat na vy
Že se málo veřejně angažuji. Práce v kině se málo veřejně ang žažujujii. P Práráce v málo veřejně angažuji. Práce v k
nepočítala – bylo mi dokonce řečeno, že točítala – bylo mi dokonce řečenočítala – bylo mi dokonce řečeno
je koníček, který mi strana platí a stojí ji to oníček, který mi strana platí a stoníček, který mi strana platí a sto
spoustu peněz. Ale tyto averze přetrvávaly oustu peněz. Ale tyto averze přetroustu pe o averze přetr
i po listopadu, kdy se jeden osmašedesátník po listopadu, kdy se jeden osmašedpo listopadu, kdy se j en d
dostal do vedení Okresní správy kin a nechaldostal do vedení Okresní správy kin adostal do vedení Okresní správy kin a
mě vyhodit pod primitivní záminkou, že jsem mě vyhodit pod primitivní záminkou, mě vyhodit pod primitivní záminkou, 

oval mě neoprávněně dával slevu dětem. Žaloo
le než to pro náhradu škody, soud jsem vyhrál, all
působit.skskončilo, dva roky jsem nemohl v kině pp

ezplatně Za Janáčáčkaka j jsesem dělal všechno bee
a cesťá-až do příchodu Edy Mattululyy, p pououze zz
atula seky a případné volno z práce. Až Maa
Č, že na zavázal před Městským výborem KSČČ
i uvolili, mě bude dávat pozor, tak se soudruzii
té době žeže m můžůžu dělat vedoucího kina. V t

hdy jsemdošlo k určitémuu u uvovolnlnění, takže tehh
m a mým mohl začat vážně pracovat s fifi lmlmememm

Hlavně nejvděčnějším publikem byly děti. 
ázdniny to byly fi lmové přehlídky – Jarní prá

y aj., kdy – např. s Krály komiků nebo Indiányy
stavami. tyto přehlídky byly doprovázeny výss
í a z nich Tehdy jsem nadělal spousty fotografi íí
tupenkyjsem dělal výstavy ve vestibulu. Vst
ti svých kupovaly Závodní výbory pro dětt
dstaveníodborářů. Výsledkem byla plná před
lubu tyto a hrálo se i 3krát denně. Závodnímu kll

á jsem se přehlídky přinesly slušné příjmy. Jáá
y. Byly to ale nedočkal žádné slávy ani odměnyy
lmových stovky hodin práce, přefocování z fi ll
hny foto-pásů, kopírování a vyvolávání. Všechh

grafi e jsem pak musel nechat na Sokolovně při grafi e jsem pak musel nechat na Sokografi e jsem pak musel nechat na Sokol
předání Závodnímu výboru ROH a pak jsem ROHoru ROH a p
našel všechny ty fotky pošlapané a zničené 
v kůlně. Dělal jsem tehdy hodně výstav – Dě-
jiny westernu, 90 let českého fi lmu, k měsíci 

Za všechny spokojené diváky
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sovětsko-československého přátelství se mu-
sela dělat přehlídka fi lmů. Bylo mi velkým 
potěšením do těchto festivalů zařazovat 
ruskou klasiku jako Alexandr Něvský, Petr
Veliký – a další světově významné fi lmy jako
byl Křižník Potěmkin. Muselo to pro některéyl Kyl KKřižník Potěmkin. Muselo to proKK
z účastníků být velmi nepříjemné, nechat účaúčasastníků být velmi nepříjemné, nnechat 
se proti své vprot prot vé vůli takto vzdělávat, alele nikdo 
si nedovolil protenedovovv rotestovat. Zvláště kddyž ruskýký 
kulturní atašé se při svulturní aulturní a ři své návštěvě vvee Slavičíníně 
uznale vyjádřil o mé prácznale vyjznale vyj práci s ruskokou fi lmovovou 
klasikou. V době dětských fesasikou. Vasikou. V h festtivivalů ve ZZlíně 
sem jezdili fi lmoví tvůrci, např. režm jezdili fi m jezdili fi l režisér TTroška, 
s kterým jsem se spřátelil, a když jsmkterým jsemkterým jsem jsmme se po 
čase potkali na semináři fi lmových klubů, se potkali nase potkali na bů, tak
se ke mně hlásil. Besedy s herci Procházkovou, ke mně hlásilke mně hlásil. ou,
Zázvorkovou, Kostkou aj. jsem měl možnost zvorkovou, Koázvorkovou, Ko
doplňovat výstavkami jejich fotografi í. Ze plňovat výýststavavplňovat výstav
svých dalších dávných spolupracovníků nikdy ýcýchh ddalšlších dávnýých dalších dávný
nezapomenu na pana Antonína Strážnického.zapomenu na panzapomenu na pan
Byll můmůjj vevelklkýý vzor.l

my – kdybyste měl vybrat Nejoblíbenější fi lmm
jeden jediný český a jeden zahraniční – které den jediný český a jedden jediný český a jed
by to byly?

chtěl Vít Zemčík, měl Když tohle po mně chch
jsem vybrat tři a já vybral třicet. To opravdu m vybrat tři a já vybralm vybrat tři a já vybral
nejde – vybrat jenom jeden. Já jsem za život de – vybrat jenom jedende – vybrat jenom jeden
viděl více než 10 tisíc fi lmů. U výběrů tohoto ěl více než 10 tisíc fi lmů.děl více než 10 tisíc fi lmů.
druhu záleží i na momentální náladě, rozpolo-uhu záleží i na momentální uhu záleží i na momentální 
žení, takže: Pokud jde o muzikály, tak Zpívající ní, takže: Pokud jde o muzikání, takže: Pokud jde o muziká
Oklahoma, West Side Story, My Fair Lady.lahoma, West Side Story, Mlahoma, West Side Story, M
Pokud bychom se bavili o komediích – Raz,kud bychom se bavili o komekud bychom se bavili o kome
dva, tři, Někdo to rád horké, z westernů – Rio a, tři, Někdo to rád horké, z wea, tři, Někdo to rád horké, z wes
Bravo nebo Tenkrát na Západě, z válečných avo nebo Tenkrát na ZáZápapadědě, z avo nebo Tenkrát na Západě, z 
Zachraňte vojína Ryana, Kruté moře, z milost-chraňte e vovojíjínanaR Ryana, Kruté mořechraňte vojína Ryana, Kruté moře
ných – Love Story, z romantických Prázdninych – Love Story, z romantických Prch – Love Story, z romantických Pr
v Římě, Snídaně u Tiffanyho anebo kouzelná ímě, Snídaně u Tiffanyho anebo koímě, Snídaně u Tiffanyho anebo ko
konverzační komedie pro dva s Alanem Aldou nverzační komedie pro dva s Alanemnverzační komedi s anem
a Ellen Burstynovou – Příští rok ve stejnou llen Burstynovou – Příští rok ve stl novou – Příští rok ve ste
dobu. Ze soudobých dokument: Miloš Formanu. Ze soudobých dokument: Miloš Forbu. Ze soudobých dokument: Miloš For
– Co Tě nezabije, to je naprostý skvost, nebo o Tě nezabije, to je naprostý skvost, no Tě nezabije, to je naprostý skvost, ne
Grand Torino – nádherný fi lm o xenofobii. nd Torino – nádherný fi lm o xenofobnd Torino – nádherný fi lm o xenofob
Určitě z francouzských Tulák Archimédes. itě z francouzských Tulák Archimédeitě z francouzských Tulák Archiméde
Nesmím zapomenout na české: Všichni dobří mím zapomenout na české: Všichni dodobřbřmím zapomenout na české: Všichni dobří
rodááci a Ostře sledovanéné v vlalakyky.á

TTehdy y sese d dělělaly pro zahraniční filmy T
kouzzelné překlady nebo dabingy, to dělali z
opraavdoví znalci jazyka – machři. Dneska a
si to pro DivX přeloží překladačem, uloží na  
interrnet a tečka. Samozřejmě, že j jee ststálále pár r
překkladatelů jako DaDanana H Háábová. Kdyby tak k
mohhlhlaa přpřekekláládat všechny anglické fi lmy. Totéžh
platíí o uměleckých plakátech z té doby, ty í
dostáávaly v zahraničí ceny a u nás je někteří á
autoři mohli jen ztěží podepsat.ř

Jee mi velmi líto hlavně nejmladší generace, e
že jee současné výchovné trendy připravily e
o věttšinu kontaktů s fi lmem.t

Dnešním dětem se nedostává představi-n
vosti a fantazie. Děti, stále více odchovávané i 
počíttači, nedokáží akceptovat pravidla sci-fi  t
příběěhu a nezaujmou je ani klasické pohád-ě
ky. MMožná dokáží, na svůj věk, úžasné věci M
s poččítačem, ale na co pak budou po létech č
vzpommínat? Na to, že se v nejnovější 3D hře m
dostaali až do fi nále?a

Nejoblíbenější režisér?j blíbejoblíbeněj
Určitě je to Miloš Forman, to je bez diskuzí. 

Ze zahraničních Billy Wilder, Woody Allen, 
ale je jich víc.

Kdybyste mohl zařídit, aby lidé uviděli
nějaký fi lm, který by to byl?

Určitě Sbohem, pane profesore! Je to nád-
herný fi lm o vztazích kantorů a žáků, které
byly v té době dosti hluboké. Je z roku 1961
– Peter O´Tolle a Petula Clarková v hlavních
rolích. I já rád vzpomínám na krásné vztahy
mezi kantory a žáky ze školních let. V obec-mezi kan

Chlumci nad Cidlinou jsme měliné škole v Chlumci 
kantory, kteří s námiještě prvorepublikové kaantory, 

i nás třebaměli obrovskou trpělivvoost, nechali nás třeb
hrát divadlo místo vyuyučování. Nebo později
v Halenkově u Vsetínína, učitel dějepisu Karel
Vala. Ten když přeřednášel v hodině řeckou
mytologii, tak i teen největší grázl – Surovec
se jmenoval – tatak ten ani nemukl. Za dob
mých gymnaziiáálních studií měli hlavně stařříí 
profprofesoři velklký zájem o to, abychom získaali
základníadní znanalosti a povědomí zejména oo ná-
rodní kultuřltuuře. 

Doporučovalivali nám, které romány ppřřečíst,
která divadelní, fi lmofilmová představeníí  a opery
bychom měli zhlédnoutout, která muzuzea a ob-
razárny máme navštívit, abyabychomm pro život 
měli základní všeobecné kulturltururní znalosti,
protože bez nich z nás „nikdy intelekelektuálové
nebudou“. Ti kantoři, samozřejmě ne vše všich--
ni, to byly opravdové osobnosti, které žákyákkyy 
skutečně formovaly. Zvláště pro ty, co neměli
přirozené vzory doma v rodičích, mohli je
nalézt ve svých učitelích a profesorech, byli
nedocenitelní. 

Co řeknete ke končícímu projektu Film
a škola?

Projekt Film a škola, který jsem v posled-
ních šesti letech zajišťoval, není český, je
mezinárodní, běží u nás pouze ve dvaceti
městech, např. ve Zlínském kraji pouze
v Uherském Hradišti a ve Slavičíně. U nás
je unikátní i jeho rozsah – kdy dramaturgii
si dělali sami studenti – účastníci projektu.
Nebývalou je i fi lmotéka pro potřeby projektu.
Shromáždil jsem pro ni na tři tisíce z těch
nejlepších titulů, co se kdy natočily. Dotace
z kraje zdaleka nestačila, takže jsem za ně
utrácel i svoje peníze, které by mi jinak bývaly
patřily jako odměna. Řádově to jsou statisíce.

Kam zmizeli diváci? Proč jich ubylo
a ubývá?

Celostátním důvodem je významný
okles atraktivnosti nových fi lmů. Celosvě-poo
vě a u české kinematografi e zvlášť. Vždyťtovvě

ledním celosvětovým kasovním trhákemposlsl
Titanik a české Pelíšky žádný český fi lmbyl TTi
vštěvnosti nedostihl. Pro Slavičín, nebov návšvš

eho kino, platí fakt, že díky zarputilémuspíše jeheh
stování do techniky a interiéru kina poneinvestst

tři desetiletí disponuje město kinemvíce než tt
i padesátých let minulého století.na úrovni i 
čínského diváka, který jen občasI pro slavičč
utnat pohodlí a luxus zlínskéhomůže vychuu

multikina, je více či méně odpu-nebo jiného mm
ovat tomuto standardu velmizující, absolvovo
ek. A není to jen o fi nancích.vzdálený zážitee
y granty ministerstva kulturyJsou vypisovány y 

nebo EU, z kterých nedávno čerpaly třebasnebo EU z knebo EU k
Luhačovice. Proč ne Slavičín?

Proč kino končí?
Poslední z důvodů jsem právě popsal. Ty

ostatní, které jsem dosud nepovažoval za

podstatné, v popisovaném okamžiku dostaly 
nový rozměr. Dělám kino 45 let a po celou tu 
dobu žádám, prosím, ponižuji se, abych mohl 
něco pro občany a hlavně jejich děti udělat. 
K ukončení provozu kina přispěly také dle 
mého názoru zbytečné provozní problémy 
sálu Sokolovny. Pár lidí jistě ukončení provozu 
kina uvítá, zvláště ti, kterým jsem ubíral pro-
stor a bránil jim v rozletu. A pro ně mám toto 
sdělení: nic jste nespočítali mě, ale spočítali 
jste to dětem. Těm z mateřských škol i těm, 
kteří pravidelně chodili na Bijásek. Na závěrktteří 

n Wericha: Nestárne se lety, ale myslí. ccitát Jan Weric a
v blbém prostředí.Postupně se blblbbne v blbém 

Sen?
tamOdstěhoovat se na Rhodos a pořídit si t
telu letní kinoo v přírodě, hned naproti hot
pro Delfi nia,, uprostřed skal a provozovat ho 

návštěvvníky ostrova.
Co chystáte do budoucna?

kou. MMusím konzultovat předně s manželk
Allee určitě se hodlám uplatnit.

yste V které době a na kterém místě by
chtěl žít?

ě. Po V dnešní době, ale asi už ne ve Slavičíně
pou-dlouhá léta byla totiž oceněním mé práce p
prvé ze spokojenost diváků, hlavně dětí. Pak pop
ého veřejné poděkování od starosty Končick

a v posledních dnech od zastupitelstva. 
Jinak jsem se setkal k mé lítosti všude spíšeJinak jsem se setkal k mé lítosti všude sp

se závistí. Nikdo si nedovede představit, co to ávistí. Nikdo si nedovede představit, c
obnáší připravit pro diváka představení tak,řipravit pro diváka představení t
aby divák přišel a sedl si a díval se. Každý řišel a sedl si a díval se. Ka
viděl jen tu dotaci, kterou jsem dostával, ale ci, kterou jsem dostával,
která ve skutečnosti pokryla necelou polovinu okryla necelou polov
celkových nákladů na provoz. A to jsem serovoz. A to jsem
snažil šetřit, kde se dalo.

Co byste závěrem našeho rozhovoru rozhovo
popřál Vašim divákům?

Hodně dobrých fi lmů, alespoň v té televizi.
Za všechny spokojené diváky děkuje 

Petr Koběrský

 9. 1. 20.00 Sokolovna
 FARNÍ PLES
 16. 1. 19.00 Sokolovna
 PLES ZUŠ
 19. 1. 17.00 Záložna
 CENA FACKY – autorské čtení
 23. 1. 19.00 Sokolovna

VALAŠSKÝ BÁL
 30. 1. 20.00 Sokolovna

PLES MĚSTA
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
 6. 2. PLES PO NAŠEM
 13. 2. RODIČOVSKÝ PLES
 19. 2. STUDENTSKÝ PLES
 20. 2. HASIČSKÝ BÁL
 26. 2. PLES GYMNÁZIA J. P.

KKalenddáře,,, pozzvvánnkyy

Restaurace Záložna zve všechny na 

DNY 
ZVĚŘINOVÝCH

SPECIALIT
dne 19. – 22. ledna 2010.

Tel.: 577 342 251
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Moravská rodina
Dne 26. listopadu se posluchači na vlnách 

Českého rozhlasu Brno vydali na návštěvu do 
Slavičína. Pod vedením známého rozhlasové-
ho režiséra Jaromíra Ostrého byl vysílán pořad 
Moravská rodina s přímými vstupy z našeho 
města. Prvním hostem vysílání byl předsta-
vitel naší farnosti, P. Miroslav Strnad, který 
v krátkém rozhovoru přiblížil posluchačům 
aktuální dění ve slavičínské farnosti a vypově-
děl i několik zajímavostí ze svého soukromí. 
Celodenní vysílání bylo proloženo hudebními 
bonbonky v podání dětí z mateřských škol 
na sídlištích Vlára a Malé Pole, v další části 
jsme mohli vyslechnout rozhovor s předse-
dou Sportovních klubů Jaroslavem Kučerou 
o pestré a úspěšné činnosti místních sportov-
ních oddílů. Závěr pořadu vyzněl v radostné 
a vskutku rodinné atmosféře, a to ve společ-
nosti členek Klubu důchodců ve Slavičíně,
které zapěly v doprovodu harmonikáře Ladi 
Berana lidovku Beskyde, Beskyde a k dobré 
chuti přidaly recept na tradiční valašskou 
kyselicu. A to všechno – jen si představte tu 
odvahu a techniku – naživo a přes telefon.

A tak mi dovolte, milí posluchači, abych za 
Vás poděkovala všem našim občanům, kteří 
s ochotou přistoupili na účinkování v tomto 
pořadu. Potěšili tak nejen nás domácí, ale vzo-
rek života slavičínského předvedli přespolní 
veřejnosti v tom nejlepším světle, v duchu 
přátelství a občanských aktivit.

Pro ty, kteří neměli příležitost tento přenos 
sledovat, byl vytvořen záznam z vysílání, který 
městu Slavičín věnovala redakce vysílání ČR 
Brno jako poděkování za účast.

Marie Rumplíková

S velkou lítostí jsme v závěru roku 2009 při-
jali zprávu od pana Zdeňka Fialy, že by chtěl
skončit s promítáním fi lmu ve Slavičíně. Kino
bylo po dlouhá léta ve městě provozováno
jen díky jeho osobnímu entuziasmu a neutu-
chající snaze přiblížit našim malým i velkým
občanům fi lmové umění. Bližší podrobnosti
jsou obsaženy v rozhovoru s tímto nestorem
slavičínského kina, který laskavě provedl Petr
Koběrský, člen zastupitelstva města. 

A právě zastupitelstvo města vyslovilo
panu Zdeňku Fialovi poděkování za dlou-
holetou práci ve prospěch občanů města
při provozování městského kina. Takto
vyslovené poděkování je velmi významným
aktem a signalizuje skutečnost, že si zastu-
pitelstvo města uvědomuje, jakou práci pan
Fiala pro město a jeho občany udělal. U této
příležitosti se také konalo slavnostní přijetí,
na kterém jsme panu Fialovi předali písemné

Poděkování nestorovi slavičínského kina

poděkování a drobný dar. Vzpomínalo se na
vše možné, hodnotili jsme jednotlivé fi lmy
a hledali důvody, proč se dříve točily lepší
fi lmy. Jestli jsme tyto důvody našli, to není
vůbec jisté. Jisté je ale to, že jsme za všechny
občany popřáli Zdeňku Fialovi do dalších let 
zejména hodně zdraví a konečně klidného
užívání si zaslouženého důchodu. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

REDAKCE SLAVIČÍNSKÉHO 
ZPRAVODAJE

PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM 
ŠŤASTNÝ START

A ÚSPĚŠNOU CESTU ROKEM 2010.

Zveme Vás na

PLES
ZUŠ Slavičín

tentokrát v režii

Pěveckého sboru Cantare ZUŠ Slavičín
a kapely BREAK Zdeňka Kozubíka.

Občerstvení, tombola.
Vstupné s místenkou: 100 Kč

Předprodej: kancelář ZUŠ 
tel.: 577 341 201

sobota 16. ledna 2010
v 19 hodin 

Sokolovna Slavičín
www.zus-slavicin.cz

www.cantare.cz



Brutalpop crew a Unart
pořádají

6. února 2010, Sokolovna Slavičín
Hrají: Andromeda, DJ´s

Bohatá tombola, občerstvení Předprodej: Městské infocentrum Slavičín 80 Kč, s místenkou 100 Kč

♫

Farnost Slavičín pořádá

FARNÍ PLESLEÍ PÍ EÍÍÍÍÍÍ LEELLLNÍ PLLL
v sobotu 9. ledna 2010201dnaledtu 9.ob 0220a 2299. le. edddoo 2ddbboooooooobbottbobbboooobbbb

v Sokolovně Slavičínlovoko SllSSllSSSSS ě ovvnovovlkoo
Začátekk:k::č  20 hodin hodihod0 h2

Hudba:ba:baa  Focus Rocks RockFo kkkkFo
Vstupné:Vst pné:ppstuppppstupné: 100 K00 Kč1000 10

Předprodej vstupenek v Městském infocentru,vstupenek v Městském infoceocennnkkkktutdej vs
tel.: 577 342 251.tel.: 577 342 251.5151

Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnost.Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnoPP
Výtěžek z plesu bude věnován

Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně.


