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BŘEZEN/2016
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XL z p r a v o d a j
osprávného celku

S L A V I Č Í NS L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
Valašský kumšt pro radosť aj užitek

Vystoupí:
 folklorní soubory Slavičánek, Slavičínské
cérky a folklorní soubor z Horné Súče (SK)
 děti z MŠ Malé Pole, z MŠ Vlára a z MŠ
Brumov-Bylnice
 soubor country tanců LITTLE BEANS
 pan Jaroslav Jeřábek

Další program:
 zdobení kraslic a perníčků, pletení z prou-
tí, z papíru, ukázky řezbářství a ručních pra-
cí (háčkování, pletení, paličkování), výtvarné
dílničky pro děti

Ochutnávka:
 domácí perníčky, buchty, koblížky,
tradiční velikonoční pečivo…

Finanční úřad pro 
Zl ínský kraj bude 
v době výběru daaňo-
vých přiznání k ddani 
z příjmů fyzickkých 
osob za zdaňovací období rroku 2015 ppo-
skytovat veřejnossti informace a nezbbyt-
nou součinnost pootřebnou kk řádnému sspl-
nění povinnosti ppodat daňoové přiznání. 
Z tohoto důvodu budou na úúzemních pra-
covištích rozšířenny úředníí hodiny v oob-
dobí od 21. březnaa 2016 do 11. dubna 20016 
denně od 8.00 do 18.00 hoddin.

Navíc bude tatto služba poskytováána 
i na Městském úřaadě ve Slavvičíně (kancce-
lář č. 208 v 2. patře budovy radnice), aa to
dne 23. března 20016, tj. ve sstředu v doobě
od 8.00 do 16.00 hhodin. Sluužba bude zza-
hrnovat zejména ddistribuci ddaňových ppři-
znání, poskytnutíí základníích informaací 
k vyplnění daňových přiznnání a převzze-
tí daňových přiznnání a příppadnou koont-
rolu jejich formální správnnosti. 

FÚ proo Zlínský krraj

Informace k podáníí 
přiznání k danni 
z příjmů

Správní rada fondu vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu roz-
voje bydlení města Slavičín na opravy a mo-
dernizaci bytů, bytových domů a rodinných
domů na území města Slavičín.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout fy-
zickým nebo právnickým osobám na ty-
to účely:
 vznik nového bytu ve stávajícím bytovém
nebo rodinném domě
 rozšíření bytu ve stávajícím bytovém nebo
rodinném domě
 výměnu oken (BD nebo RD)
 obnovu střechy včetně klempířských pra-
cí (BD nebo RD)
 dodatečnou izolaci domu proti zemní vlh-
kosti (BD nebo RD)
 zateplení obvodového pláště domu
včetně fasády a klempířských prací (BD
nebo RD)
 obnovu fasády domu včetně klempířských
prací (BD nebo RD)
 zřízení plynového nebo elektrického to-
pení ve stávajícím domě (RD)
 opravu a rekonstrukci havarijního stavu

balkonů a lodžií (BD)
 vybudování nebo rekonstrukci koupelny
nebo sprchového koutu (RD)
 vybudování WC (RD)
 rekonstrukci bytového jádra vč. vyzdění,
výměnu sanitární keramiky a vodovodních
baterií, nebo rekonstrukci koupelny nebo
sprchového koutu (BD)
 instalaci solárních panelů pro ohřev vody
a vytápění (BD nebo RD)

Půjčky jsou poskytovány s dobou splat-
nosti 3 – 5 let a při úrokové sazbě 4 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou zve-
řejněny na úřední desce MěÚ Slavičín
a na webových stránkách města.  Infor-
mace a tiskopisy k podání žádosti posky-
tuje odbor ekonomický MěÚ Slavičín,
Bc. Jana Latináková. Formuláře žádosti
jsou také k dispozici na webových strán-
kách města.

Žádosti se přijímají v termínu od 1. břez-
na 2016 do 1. dubna 2016 včetněpoštou nebo 
v podatelně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček,
předseda správní rady fondu

Poskytnutí zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení města Slavičín

pátek 18. března 2016, 
od 9.00 do 16.30 hodin 
Sokolovna Slavičín
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Ptají se lidé…
Budou se opravovat všechny zatáčky ko-

lem Slavičína, tak jako ta při výjezdu z Pe-
trůvky? Není to zbytečné plýtvání penězi?
Přece každý průjezd zatáčkou je nebezpeč-
ný, když se do ní najede velkou rychlostí.
Ale 99,99 % řidičů tam problém nemá. Sta-
čí tam umístit značku, která na nebezpe-
čí upozorní.

V lednovém čísle zpravodaje jsme zveřej-
nili informaci, že Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje připravuje zlepšení drsnosti vozov-
ky v daném úseku (zatáčce) za obcí Petrův-
ka. Je plně na rozhodnutí správce komuni-
kace (samozřejmě musí mít příslušné povo-
lení), zda umisťovat dopravní značky, pro-
vést zdrsnění povrchu komunikace či při-
jmout jiné opatření ke zvýšení bezpečnos-
ti silničního provozu. Z našich zkušenos-
tí spíše vyplývá, že umístění značky mno-
hým řidičům bohužel příliš mnoho neříká.
Jestli je to nepozorností řidičů nebo tím, že
značek se umisťuje opravdu mnoho, je už
asi na jinou debatu.

Bylo by možné posunout půjčovní
dobu v knihovně v Hrádku ze stávajících
15.00 – 17.00 hodin na 16.00 – 18.00 hodin?
S ohledem na mou pracovní dobu by mi to
vyhovovalo.

Z pohledu města a jeho zaměstnanců by
to možné bylo. Pokud by toto přání přišlo
od více čtenářů, jistě by místní paní knihov-
nice byla ráda. O to více, že prostory knihov-
ny jsou teď nové a moc pěkné. Nicméně Váš
požadavek je prozatím ojedinělý a na jeho
základě změny dělat nebudeme. Půjčovní
doba je dlouhodobě zaužívána a dosud bez
negativních ohlasů. Pokud by takových po-
žadavků bylo více, mělo by smysl o změně
uvažovat. Proto pokud užíváte služby hrá-
decké knihovny a změnu byste uvítali, vyjá-
dřete svůj názor. Dejte požadavek paní kni-
hovnici nebo jej zašlete, ať již písemně či
e-mailem, na městskou knihovnu nebo nám
na město. Podle Vašich případných reakcí
bychom postupovali dále.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Deratizace
V měsíci březnu bude opět odborná fi r-

ma provádět na území města Slavičín pravi-
delnou plošnou deratizaci. Pokud víte, kde 
se na území města nacházejí místa s výsky-
tem hlodavců, obraťte se na Městský úřad 
Slavičín, odbor životního prostředí a sprá-
vy majetku (tel.: 577 004 832, 577 004 830, 
majetek@mesto-slavicin.cz), který informa-
ce o výskytu hlodavců předá fi rmě prová-
dějící deratizace. Kromě plošně provádě-
né deratizace se potom pracovníci zamě-
ří i na tato problematická místa.

Martina Slámečková, odbor ŽPSM

Městská nemocnice Slavičín děkuje všem
dárcům, podnikatelům, fyzickým i právnic-
kým osobám, pacientům a jejich příbuzným
za fi nanční dary a dotace na provoz, které
poskytli nemocnici v roce 2015. 

Darované fi nanční prostředky budou po-
užity na nákup antidekubitních matrací, po-
lohovatelných lůžek a nočních stolků v lůž-
kové části nemocnice.

Provozní dotace jsou průběžně používány
na fi nancování zdravotních pomůcek pro pa-
cienty a na nákup rehabilitačních pomůcek.

V závěru roku nemocnice přijala nepe-
něžní dar od fi rmy TVD-Technická výroba,
a.s., Rokytnice. Jedná se o novou anténu pro
TV signál, anténní rozvody, radiopřijímače
pro signál rádia k lůžku pacienta, digitální
televizní přijímače na 14 lůžkových pokojů
nemocnice. Díky tomuto daru mohou naši
pacienti trávit svůj pobyt v nemocnici sledo-
váním televizních programů, hudby apod.
přímo ze svého lůžka na pokoji. Investice
je rozložena do dvou etap, část v roce 2015
a dokončení v roce 2016.

Město Slavičín jako zřizovatel nemocni-
ce přispělo na provoz v roce 2015 částkou
400 000 Kč.

Prim. MUDr. Libor Palkovský

PŘEHLED DÁRCŮ:

Poděkování za dary 
a dotace pro Městskou 
nemocnici Slavičín 
v roce 2015

Obce a města

Rokytnice 7 000 Kč

Slopné 10 000 Kč

Lipová 3 000 Kč

Petrůvka 5 000 Kč

Rudimov 10 000 Kč

Vlachova Lhota 2 000 Kč

Návojná 5 000 Kč

Nedašova Lhota 2 000 Kč

Nedašov 5 000 Kč

Brumov-Bylnice 30 000 Kč

Haluzice 3 000 Kč

Újezd 5 000 Kč

Hostětín 3 000 Kč

Bohuslavice n. V. 5 000 Kč

Poteč 5 000 Kč

Drnovice 3 000 Kč

Vlachovice 20 000 Kč

Křekov 2 000 Kč

Valašské Klobouky 20 000 Kč

Fyzické a právnické osoby

Prabos plus, a. s. 50 000 Kč

TVD-Technická výroba, a.s.,
Rokytnice - 1. etapa 114 690 Kč

Český svaz žen Slavičín 4 000 Kč

MS Jamné, Slavičín 10 000 Kč

KOWAG s. r. o., Slavičín 20 000 Kč

PETHOME s. r. o. 10 000 Kč

Pacienti a jejich příbuzní

191 640 Kč

Město Slavičín nabízí do pronájmu:
byt č. 6 v 1. nadzemním podlaží domu 
čp. 389, na ulici K. Vystrčila, v katastrál-
ním území Slavičín: 
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyňské-
ho koutu, předsíně, koupelny s WC a sklep-
ní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,65 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 565 Kč

byt č. 9 v 1. nadzemním podlaží domu 
čp. 389, na ulici K. Vystrčila, v katastrál-
ním území Slavičín:
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyňské-
ho koutu, předsíně, koupelny s WC a sklep-
ní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 31,26 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 553 Kč

byt č. 23 v 2. nadzemním podlaží domu 
čp. 389, na ulici K. Vystrčila, v katastrál-
ním území Slavičín: 
 byt sestává z jednoho pokoje, kuchyňské-
ho koutu, předsíně, koupelny s WC a sklep-
ní kóje
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 34,18 m2

 výše měsíčního nájemného činí 1 630 Kč
Pronajímatel je oprávněn jednostranně 

zvýšit nájemné vždy od 1. dubna každého 
roku maximálně o 5 % ročně a míru infl a-
ce stanovenou ČSÚ. Nájemné je uvedeno 
bez záloh na služby spojené s bydlením (to-
pení, voda, odpad). Podrobnější informace 
týkající se doby uzavření nájemní smlou-
vy, obsahu žádosti o pronájem jsou uve-
deny na úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín a spo-
lečnosti BTH Slavičín: www.bth-slavicin.
cz. Žádosti budou přijímány do 16. března
2016 osobně nebo poštou na adresu: BTH 
Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, 
763 21 Slavičín.

Výběrové řízení 
na pronájem tří bytů 1 + 1

ý

Svoz tříděného 
odpadu v březnu
 plaasty (žlutté pytle)) 23. 3.
 pappír (mmodrré pytle)) aa nápojovvé kaartonny 
(oranžžovéé pyttle) 16. 33..
Upozoorňuujemme všechhhnny, kteříí si dosuud 
nekouupilii znáámku nnna popelnnici nebbo 
černé pytlle, abby tak bbeeezodkladdně uučiniili.
Známmka nna poppelnici vv letošnímm rocce stoojí:
110 l //svozz 1x 14 dní –– 1140 Kčč
110 l //svozz 1x měsíc –– 720 Kč
Splatnnostt bylaa do 29.. 22.
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Základní škola Slavičín-Vlára
„HHalóó!  1500!! 155! 1588!“

Znáte tato čísla? Naši žáci ano! 
A to díky projektu Hasík HZS Zlínského

kraje, který každým rokem probíhá pro žáky
druhých a šestých tříd. S odbornými hasič-
skými instruktory Mgr. Milanem Adámkem
a Bc. Tomášem Juříkem se ve škole pravidel-
ně setkáváme v rámci preventivně výchov-
ných programů. Nejinak tomu bylo také v mě-
sících lednu a únoru, kdy se s našimi druhá-
ky a šesťáky setkali celkem při čtyřech in-
teraktivních besedách.

Tato setkání bývají vždy velmi zajíma-
vá a užitečná. Také letos žáci zhlédli vi-
deoukázky z práce záchranářů, vyzkouše-
li si hasičskou výzbroj a výstroj i modelové
situace, kdy nám „šlo o život“. Získali plno
nových poznatků o jejich náročné a moc zá-
služné profesi.

Předávat žákům své zkušenosti a nabá-
dat je k prevenci není vůbec jednoduché.
Pan Adámek a Juřík to dokáží na jedničku,
a tímto jim moc děkujeme za jejich cenné
poznatky a rady.

Mgr. Hana Strnadová

Lyžžařsský výýccvvikový kurrz

V týdnu od 10. do 15. ledna 2016 se
53 žáků sedmého ročníku zúčastnilo lyžař-
ského výcvikového kurzu, který tradičně
probíhal v rekreačním středisku Lúka So-
láň-Bzové ve Velkých Karlovicích. Nově jsme
letos lyžovali ve Skiareálu Kyčerka na per-
fektně připravených zasněžených sjezdov-
kách, kde nás každý den vozil zdarma ski-
bus. V podvečerních hodinách pak byla ve-
doucími kurzu připravena teoretická průpra-
va týkající se lyžařské výzbroje a výstroje,
carvingového oblouku a základů první po-
moci. Středeční odpoledne pak patřilo ak-
tivnímu odpočinku – pěší turistice s výšla-

pem na Soláň. Samozřejmostí byly čtvrteč-
ní závody jednotlivých družstev s vyhláše-
ním výsledků, předáním odměn a očekáva-
ným společenským večerem s diskotékou.

V den odjezdu bylo na všech absolven-
tech kurzu vidět, že se lyžování stalo oblí-
beným sportem i pro ty, kteří stáli na lyžích
„poprvé“.   

Mgr. Aleš Ptáček, vedoucí kurzu

O šikoovné „„eeekonommy“ nemmáme nnnouzi

V úterý 26. ledna 2016 se šest žáků naší
školy zúčastnilo prvního ročníku soutěže
Mladý ekonom, kterou pořádala Obchodní
akademie Tomáše Bati ve Zlíně. Během tes-
tu ze znalostí ekonomie i fi nanční gramot-
nosti využili svých poznatků z výuky ma-
tematiky a občanské výchovy. 

Ze  12 tříčlenných skupin, které se sou-
těže zúčastnily, získaly 1. místo naše žá-
kyně – Tereza Čížová, Nikol Fojtů a Deni-
sa Zachová. Na pěkném 4. místě se umís-
til tým ve složení Marie Koudelová, Kristý-
na Lavrinčíková a Tomáš Urbánek. Každý
soutěžní tým obdržel spolu s gratulací také
ceny od sponzorů soutěže. 

Našim žákům blahopřejeme k úspěchům
a dě  kujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Rostislav Gorecký

Slaaviččánek nnna Valaššskéém bále

Zbrusu nové taneční pásmo s názvem Až
do Jičína předvedly děti dětského folklorní-
ho souboru Slavičánek dne 23. ledna 2016
na Valašském bále. 35 členů souboru, z nichž
10 jsou nejmladší prvňáčci, půl roku nacvi-
čovalo obtížnou choreografi i párových tan-

ců s prvky polky a valčíku.  A výsledek se do-
stavil. Slavičánkům se vystoupení povedlo 
a právem byli odměněni potleskem diváků. 

Zanedlouho se folklorní soubor opět před-
staví veřejnosti. Zazpívá a zatancuje při vítá-
ní jara na velikonočním kumštování ve Sla-
vičíně. Poté čeká Slavičánek setkání s ostat-
ními „krojovanými“ na soutěži dětských folk-
lorních souborů ve Valašských Kloboukách. 
Tak jim držme pěsti!

Mgr. Miroslava Zálešáková

Zimmníí školiččkkka 

Další společné setkání budoucích prv-
ňáčků a jejich rodičů s vyučujícími I. stup-
ně ZŠ Slavičín-Vlára proběhlo dne 14. led-
na 2016 na programu Zimní školička. Tý-
den před samotným zápisem do první třídy 
si děti při společném zábavném učení s ro-
diči procvičily základní znalosti a doved-
nosti předškoláků. 

Zopakovaly si geometrické tvary, postře-
hování a počítání obrázků, nacvičily správ-
né držení tužky při grafomotorických uvol-
ňovacích cvicích, potrénovaly sluchovou pa-
měť i souvislé vypravování. Ale především 
si „ohmataly“ školu zevnitř a pozitivně se 
naladily na zápis do první třídy. 

Za půl roku se z většiny předškoláků sta-
nou prvňáčci a mají dosud čas k upevňová-
ní dovedností i správné výslovnosti. Během 
Podzimní a Zimní školičky poznali rodiče 
i budoucí školáci, jak na to. 

Jarní školička se od těch předchozích 
bude lišit, a to nejen svým názvem. V měsí-
ci květnu se uskuteční tradiční Den předško-
láků. Dopolední zábavné vyučování s pře-
stávkami i se svačinkou už bude bez rodi-
čů a prarodičů. Není třeba mít žádné oba-
vy. Děti, jejich starší kamarádi coby patro-
ni i paní učitelky to společně zvládnou. Už 
teď se těšíme. A v září velmi rádi přivítáme 
45 správně připravených a dobře naladě-
ných nových prvňáčků.

Mgr. Darja KonečnáLyžařský výcvikový kurz
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín

Termín pro odevzdání přihllášky ke studiu ddo všech oborů z 5. tříd a 9. tříd základních 
škol je 15. březen 2016. Přihláášky zasílají zákkonní zástupci nebbo zletilí žáci na adresu 
Školní 822, 763 21 Slavičín nebbo osobně odevzzdají v kanceláři  GGJP nebo SOŠ.

Přřípraavné kkuuurzy a PPZ nnanečisto

Na škole probíhají přípravné kurzy na při-
jímací zkoušky pro gymnazisty, informační
technology a mechatroniky, které budou za-
končeny tzv. zkouškami „nanečisto“. Zúčast-
nit se mohou ještě nepřihlášení deváťáci, kte-
ří budou mít na přihlášce naši školu, neboť
kurz nemá návaznost. Termín zkoušek „na-
nečisto“ bude zveřejněn na webových strán-
kách školy.

Miimořádnýý úúspěch Jossefaa Tomečkka

Národní kolo 52. ročníku chemické olym-
piády kategorie A pro maturující ročníky gym-
názií proběhlo ve dnech 25. – 28. ledna 2016
na Fakultě chemicko-technologické Univerzi-
ty Pardubice. Soutěže se v letošním roce zú-
častnilo 43 soutěžících v kategorii A. Úspěš-
nými řešiteli se stali studenti, kteří získali
alespoň 60 bodů. Vítězem v kategorii A se
stal Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín se ziskem 91 bodů. Mimořád-
ný úspěch zvýrazňuje fakt, že Josef Tomeček
je nyní studentem teprve sexty a soutěžil se

soupeři, kteří jsou již maturanty na gymná-
ziích z celé republiky. Ředitel školy Mgr. Jo-
sef Maryáš udělil Josefu Tomečkovi  nejvyš-
ší stupeň pochvaly, jehož student školy může
dosáhnout, a to Čestné uznání Gymnázia Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín. Od vzniku gymnázia
ve Slavičíně v roce 1992 je Josef Tomeček prv-
ním držitelem tohoto uznání.

Finnančční podddpora sttudeentůům 
yškkoly od 1. zzzáří 20116

Asociace rodičů a přátel gymnázia roz-
hodla, že všem přijatým uchazečům z devá-
tých tříd základních škol do oboru čtyřleté
gymnázium bude poskytnuta v září 2016 fi -
nanční podpora 2 000 Kč na pořízení pomů-
cek a zajištění přímých nákladů souvisejí-
cích se studiem  na gymnáziu.
Finanční podpory a dary od fi rem pro stu-
denty SOŠ
 Za první pololetí školního roku 2015/2016
děkujeme za finanční podporu firmám,
ve kterých žáci prováděli odborný výcvik.
Vedle mzdy jsou žáci ještě za dobrý pro-
spěch ve škole ohodnoceni fi nančním stipen-
diem dle počtu odpracovaných dnů ve fi rmě
v oborech Informační technologie, Mechat-
ronik, Elektrikář, Automechanik:
TVD - Technická výroba (3 žáci, 3 640 Kč)
PGI Morava (1 žák, 780 Kč)
TRYON (3 žáci, 2 340 Kč)
NTS Prometal (4 žáci, 4 680 Kč)
ZEKA plus (2 žáci, 3 640 Kč)
CEBES (8 žáků, 9 100 Kč)
Polfi n Ploština (2 žáci, 1 820 Kč)
 Firma TRYON, s. r. o., Brumov-Bylnice da-
rovala ceny v hodnotě 10 000 Kč do krajské-
ho kola soutěže Obráběč kovů – děkujeme.
 Také děkujeme všem těmto fi rmám za vý-
znamnou materiální pomoc pro odborný vý-

cvik probíhající na naší škole.
 Naše škola je zařazena Zlínským krajem 
v oborech Instalatér, Obráběč kovů a Stroj-
ní mechanik mezi podporované obory. Žáci 
v těchto oborech dostávají měsíčně v 1. roč-
níku 300 Kč, v 2. ročníku 400 Kč a v 3. roč-
níku 500 Kč.

Úžžasnný světt ttechnikky 

Obrovská gratulace k vítězství našeho ter-
ciánského týmu, ve složení Vladimír Hubík,
Amálie Maryášová, Eliška Sedlářová, Lucie 
Tomaštíková a Ysao Doan Thi, v televizní sou-
těži U6 – Úžasný svět techniky. 

Akktiviity

 Osmileté gymnázium  se účastnilo dlou-
hodobého srovnávání výsledků mezi žáky ví-
celetých gymnázií v projektu SCIO komplex-
ní analýzy výuky v matematice a jazyce čes-
kém. Mezi nejlepšími studenty ve Zlínském 
kraji v testování matematiky pro deváté tří-
dy a kvarty skončili Jonáš Plášek, Michaela 
Maňasová, Štěpán Čala, Vojtěch Tarabus, Da-
vid Maryáš. V testování matematiky pro šes-
té třídy a primy mezi žáky víceletých gym-
názií Martin Křek, Tereza Ondrúšková, Ti-
motej Mitura.
 Volejbal – naše děvčata vyhrála okres-
ní kolo volejbalového turnaje ve Zlíně a po-
stoupila do krajského kola, které proběhlo 
dne 24. února 2016 na gymnáziu ve Valaš-
ském Meziříčí.
 Úspěch v matematické olympiádě – Da-
vid Maryáš z kvarty získal 1. místo v okres-
ním kole Matematické olympiády v kategorii 
Z9 (kvarty a deváté třídy ZŠ) z 33 účastníků.
 Dějepisná olympiáda – dne 19. ledna 2016
se konalo okresní kolo Dějepisné olympiá-
dy ve Zlíně. Vendula Machalová z tercie  se 
umístila na krásném 3. místě. Vojtěch Tara-
bus z kvarty získal 7. místo. Oba postupují 
do krajského kola.
 Dne 15. února 2016 se studenti SOŠ zú-
častnili informačního semináře na úřadu 
práce ve Zlíně, kde získali informace o způ-
sobech a možnostech získání informací o si-
tuaci na trhu práce.
 Dne 17. února 2016 proběhla na škole pro
strojaře prezentace fi rmy HYDRAULICS s.r.o.
 Studenti oboru Kuchař - číšník a Sociál-
ní činnost se podíleli na přípravě Plesu měs-
ta Slavičín a organizaci rautu pro Charitu 
sv. Vojtěcha.
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Stuudenti učeebbních oborrů absolvuujjí 
yzkkoušky

Studenti oboru Instalatér úspěšně absol-
vovali zkoušku – oprávnění ke svařování ply-
nem, pro práci s mědí a plasty. Oprávnění zís-
kali u fi rmy ZEKA plus, která sponzorsky do-
tovala část nákladů na zkoušku.

Studenti oboru Automechanik realizují pří-
pravu na zkoušku k řidičskému oprávnění ka-
tegorie B a C. Přípravu na zkoušku zajišťuje
soukromá autoškola SANS - Najzr Stanislav.

Přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978
Gymnázium Jana Pivečky a Střední od-

borná škola Slavičín ve spolupráci s Mo-
ravským svazem elektrotechniků Brno
a fi rmou MSE CZ, s.r.o., pořádají ve dnech
17. Května a 18. května 2016 seminář, zkouš-
ky a periodické přezkoušení pracovníků
v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb.
§ 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Začátek semináře je 17. května 2016 
v 8.00 hodin v učebně č. 215 v objektu 
SOŠ Slavičín.

Součástí semináře je prodej  elektro-
technické literatury a platných ČSN EN 
norem.

Bližší informace na tel.: 577 342 408, 
608 270 314.

Pojďte se s námi nenudit a zavzpomínat si
na jarní prázdniny, najděte si čas navštívit náš
další ročník Slavičínského šikuly, naši nabíd-
ku keramických kurzů a nahlédnout „pod po-
kličku“ hlavních, letních prázdnin.

Keerammika

Již čtvrtým rokem funguje v DDM Slavi-
čín kroužek Keramika. Postupně jsme získa-
li praktické zkušenosti a odvahu experimen-
tovat samostatně. Díky zřizovateli MěÚ Slavi-
čín a oblibě kroužku jsme mohli zakoupit ke-
ramickou pec. Zájem o práci s hlínou je mezi
žáky stále větší a máme spoustu malých i po-
kročilejších keramiků. Naučí se mnoha doved-
nostem, zapojují svou fantazii a málokdy se
stane, že vzniknou podobné výrobky. Náplní
hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou,
vykrajování z plátů, modelování z hroudy, vá-
lečková technika, zdobení kamínky nebo gla-
zování. Domů si děti odnášejí plošná i prosto-
rová díla, a proto jsme se rozhodli uskutečnit 
kurzy i pro dospělé: 
 Keramika pro rodiče a děti – 26. února,
4. března 
 Večerní keramika – 17. března, 7. dubna,
14. dubna, 21. dubna, 28. dubna

Kaaratee

Kroužek KARATE funguje při DDM Sla-
vičín od roku 1990. Výuka dětí probíhá pod
vedením Jaroslava Malíka (1. Dan) a dalších
instruktorů z War Sports Team Slavičín z.s.

V letošním školním roce se děti, kromě
pravidelných tréninků, zúčastnily podzimní-
ho víkendového soustředění. V únoru probě-
hl nedělní seminář zaměřený na sestavy cvi-
ků – KATA a další techniky KARATE potřeb-
né ke Zkouškám technické vyspělosti, kte-
ré vybraní cvičenci složili v neděli 21. února
2016 pod dozorem prezidenta České organi-

zace Kyokushin Karate Jana Soukupa (2. Dan).
V březnu bude probíhat příprava na mistrov-
ství České republiky v Kyokushin Karate, kte-
rého se zúčastní i zástupci slavičínského ka-
rate. Popřejme jim hodně úspěchů.

Slaaviččínský šššikula

Ve dnech 1. – 3. dubna 2016 se uskuteč-
ní ve Slavičíně již tradiční modelářský svá-
tek Slavičínský šikula. Této akce se zúčast-
ňují modeláři nejen z našeho města, ale při-
jedou se pochlubit svými modely i modeláři
z Moravy a Čech. A že je na co se dívat pří-
mo v areálu sokolovny a jeho přilehlém oko-
lí, svědčí i stále vyšší účast. Za touto prezen-
tací DDM se skrývá velká a dlouholetá prá-
ce Tomáše Hájka, vedoucího ZK, Ing. Marti-
na Procházky, vedoucího ZK a ředitele soutě-
že, který letos dostal ocenění za dlouhodobou
a obětavou práci s dětmi i mládeží.

Jarní pprázdnnniny

O jarních prázdninách to u nás v domeč-
ku opravdu žilo. Kromě spousty soutěží
a her si děti zajely do kina, zašly si na bow-
ling, zasportovaly v hale, zajely si do Uher-
ského Brodu, kde navštívily nejen aquapark,
ale také Muzeum J. A. Komenského a Stře-
dověké město. S velkým nadšením se setka-
lo i přenocování v DDM a tvoření. Děti si od-
nesly spoustu zážitků, zábavy, výrobků, cen
a nechyběl ani diplom. Za spokojenost dětí
a jejich usměvavé tvářičky můžou táborové
vedoucí Barča Durďáková a Monča Frolová,
kterým moc děkujeme.

Krroužžek prooggramovvání a rrobotikkyyy 
naa souutěži vveee Zlíně

Ve středu 27. ledna 2016 jsme se s dětmi
z Kroužku programování a robotiky zúčast-
nili soutěže Robosumo liga UTB 2016 na Fa-

kultě aplikované informa-
tiky UTB ve Zlíně. V sou-
těži se utkali roboti, kte-
ré si žáci sami postavili
a naprogramovali. Úko-
lem každého robota bylo
najít a vytlačit robota-pro-
tihráče z ringu a sám při-
tom v ringu zůstat. Videa
a fotky ze soutěže si mů-

žete prohlédnout na stránce kroužku: www.
roboti.slavicin.org.

Po celodenním boji nakonec děti z naše-
ho kroužku obsadily všechny stupně vítězů:
3. místo získala Adélka Čechová, 2. místo Lu-
káš Koudela, 1. místo Lukáš Dulík. Za tento 
první úspěch našeho kroužku chceme po-
děkovat zejména městu Slavičín, Gymná-
ziu Jana Pivečky a O.s. UnArt, díky jejichž fi -
nanční podpoře má dnes každý žák v krouž-
ku k dispozici jednu stavebnici pro stavbu 
robotů. Gymnáziu J. Pivečky děkujeme také 
za poskytnutí počítačové učebny a panu uči-
teli Ing. Kuželovi za to, že se dětem v krouž-
ku trpělivě věnuje. 

Širokou veřejnost pak zveme k návštěvě
výstavky našich robotů na akci Slavičínský 
šikula, která se uskuteční v sobotu 2. dubna 
2016 na Sokolovně ve Slavičíně.

Tomáš Dulík

Táboryy

Už nyní máme zajištěny pro děti aktivity 
na letní prázdniny. Jaká je nabídka?
 Špiónský příměstský tábor,
v termínu 11. – 15. července 2016
 Letní pobytový tábor v horském hotelu 
Martiňák, v termínu 17. – 24. července 2016
 Tábor se strojem času, 
v termínu 25. – 29. července 2016 
 Letní pobytový tábor Revika Vizovice, 
v termínu 31. července  – 7. srpna 2016
 Příměstský tábor,
v termínu 8. – 12. srpna 2016
 Příměstský tábor,
v termínu 15. – 19. srpna 2016

Přesné informace o nabídce najdete s do-
statečným časovým předstihem na webových 
stránkách i facebooku DDM a děti je dosta-
nou na letáčcích nebo prostřednictvím škol-
ního rozhlasu.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Zprávy z domečku – DDM Slavičín

Kalenndářř turristickýýýcch akcí
 20. 3. Slavičín –– Nevšováá –– Luhačoviice
 27. 3. Slaviičín – Bohuslaavviice – Hl. kaap-
le – Popov
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Kuželkářský klub Slavičín 

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po  8.00 – 14.30 hodin
Út  8.00 – 15.30 hodin
St  8.00 – 18.00 hodin
Čt   ZAVŘENO
Pá  8.00 – 13.00 hodin
V tuto dobu je možné využívat 12 PC a in-
ternet zdarma. Denní limit na návštěvníka
je 1 hodina. Za poplatek je možnost tisku,
kopírování a ukládání dokumentů na mé-
dia, vazby do kroužkové vazby, laminová-
ní dokumentů. 
V případě konání kurzů nebo jiných vzdělá-
vacích akcí je možnost využití PC učebny ve-
řejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč

Informace Vzdělávacího střediska
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin

– 700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 500 Kč
Kurz první pomoci – cena podle po-
čtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čís-
le 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v síd-
le Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme po-
mocí různých kreativních technik. Bliž-
ší informace Vám poskytne paní lektor-
ka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově měst-
ské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na březen: šijeme z ponožek.
Poděkování
Nadace Jana Pivečky upřímně děkuje všem 
fi rmám, organizacím a dárcům ze Slavičína 
a okolí za poskytnutí věcných darů do tom-
boly Plesu po našem. Vážíme si Vaší pod-
pory. Výtěžek z tomboly je určen na podporu
činností a programů Nadace Jana Pivečky.
Naše velké poděkování patří rovněž všem 
členům, přátelům a dobrovolníkům sdružení
BrutAL pOp, kteří ples skvěle zorganizovali. 

Program MC Slavičín na březen 2016

Út 1.3. 10.00 Čtenářem od batolete – půl-
hodinka zábavného čtení ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Slavičín, 13.00 volná herna,
15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti
2 – 3 roky
St 2.3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 1 – 2 roky, 13.00 volná herna, 15.00
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky
Čt 3.3. 10.00 Přátelské posezení s Českou
průmyslovou zdravotní pojišťovnou, 13.00 vol-
ná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 4 – 6 let
Pá 4.3. 10.00 Miniškolička pro děti 1 – 6 let
 Po 7.3. 9.00 – 12.00 Jarní bazárek –  pří-
jem oblečení

 Út 8.3. 9.00 – 16.00 Jarní bazárek – Přijď-
te si nakoupit dětské oblečení!
 St 9.3. 9.00 – 16.00 Jarní bazárek – Přijďte
si nakoupit dětské oblečení!
 Čt 10.3. 9.00 – 16.00 Jarní bazárek – vý-
dej oblečení
 Pá 11.3. 10.00 Tvořílek pro děti 2 – 3 roky
 Po 14.3. 10.00 Tvořílek pro děti Kuchtíko-
vy hrátky
 Út 15.3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 2 – 3 roky, 13.00 volná herna, 15.00
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 roky
 St 16.3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 1 – 2 roky, 13.00 volná herna, 15.00
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky
 Čt 17.3. 10.00 Hudební Miniškolička pro
děti 1 – 2 roky, 13.00 volná herna, 15.00 Hrát-
ky pro všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 let
 Pá 18.3. 10.00 Miniškolička pro děti 1 – 6 let
 Po 21.3. 10.00 Hudební Miniškolička

Út 22.3. 10.00 Pohybové hrátky pro děti
2 – 3 roky, 13.00 volná herna, 15.00 Pohybo-
vé hrátky pro děti 2 – 3 roky
St 23.3. 10.00 Pohybové hrátky pro děti
1 – 2 roky, 13.00 volná herna, 15.00 Pohybo-
vé hrátky pro děti 1 – 2 roky
Čt 24.3. ZAVŘENO – VELIKONOCE
Pá 25.3. ZAVŘENO – VELIKONOCE
Po 28.3. ZAVŘENO – VELIKONOCE
Út 29.3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 2 – 3 roky, 13.00 volná herna, 15.00 
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 rok
 St 30.3. 10.00 Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 1 – 2 roky, 13.00 volná her-
na, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 1 – 2 roky
Čt 31.3. 10.00 Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro děti 1 – 2 roky, 13.00 volná her-
na, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 1 – 2 roky

Aktivní oddíl stolní tenis ve Slavičíně uspo-
řádal dne 30. ledna 2016 ve spolupráci s kraj-
ským svazem stolního tenisu přebor kraje jed-
notlivců ve stolním tenise. Přeboru se zúčast-
nilo celkem 72 hráčů z 19 jednot. Hrálo se
ve sportovní hale SK Slavičín na 12 stolech.
Soutěž mužů:1. Tomáš Smýkal (KST Zlín), 2. To-
máš Koldas (KST Zlín), 3. David Hladil (Va-
lašské Meziříčí), 3. Ondřej Lapčík (KST Zlín)
Soutěž žen: 1. Michaela Viktorínová (KST
Zlín), 2. Taťána Obadalová (Valašské Meziří-
čí), 3. Zuzana Zámečníková (Újezdec)
Čtyřhra mužů: 1. Koldas, Havel (KST  Zlín),
2. Smýkal, Dufek (KST  Zlín), 3. Lapčík, Dor-
ňák (KST Zlín, Fryšták), 3. Nedbálek, Smo-
ček (KST Zlín)
Smíšená čtyřhra: 1. Obadalová, Hladil (Valaš-
ské Meziříčí), 2. Viktorínová, Dufek (KST Zlín),
3. Zámečníková, Polák (Újezdec, Orel Zlín)

Přeboru kraje se zúčastnili z domácích hrá-
čů Jiří Machara, Luděk Kovařík a Ing. Zby-
něk Jančařík. Ze základní skupiny do závě-
rečných vyřazovacích utkání postoupil pou-
ze Jirka Machara. Celkově domácím hráčům
nepřál los, byli vyřazeni vždy hráči z druho-
ligového Zlína, kteří v krajských přeborech
potvrdili svou kvalitu.

V neděli 31. ledna 2016 se na stejném mís-
tě uskutečnil krajský bodovací turnaj mláde-
že. Zřejmě kvůli nevhodnému termínu (jar-
ní prázdniny a sobotní přebory kraje) se zú-
častnilo pouze 64 hráčů a hráček.
Kategorie Open (64 hráčů): 1. Jan Dufek (KST
Zlín), 2. Michaela Viktorínová (KST Zlín),
3.  Tomáš Doležal (KST Zlín)
Nejmladší žáci (15 hráčů): 1. Antonín Baroš
(TJ Sokol Horní Bečva), 2. David Provázek (So-
kol Vsetín), 3. Rostislav Sicha (Sokol Vsetín)
Mladší žákyně (5 hráček):
1. Nela Hnátková (Sokol Vsetín), 2. Kateřina
Hnátková (Sokol Vsetín), 3. Kristýna Holíko-
vá (KST Zlín)
Mladší žáci (32 hráčů): 1.  Jan Dufek (KST
Zlín), 2.  Patrik Ťažký (Bystřice pod Host.),
3. Antonín Baroš (TJ Sokol Horní Bečva)
Starší žákyně (7 hráček): 1. Klára Malíková
(KST Hluk), 2. Nela Hnátková (Sokol Vsetín)
3. Kateřina Hnátková (Sokol Vsetín)
Starší žáci (49 hráčů):1. Jan Dufek (KST Zlín),
2. Tomáš Doležal (KST Zlín), 3. Ondřej Kuče-
ra (KSTZ Dolní Němčí)
Dorostenky (9 hráček):1. Michaela Viktoríno-
vá (KST Zlín), 2. Klára Malíková (KST Hluk),
3. Kristýna Bezděková (KST Zlín)
Dorostenci (55 hráčů): 1. Jan Dufek (KST 
Zlín), 2. Tomáš Doležel (KST Zlín), 3. David 

Stoklásek (TJ Holešov)
Z domácích hráčů se nejlépe umístil Jakub 

Pizúr s bilancí tři výhry a čtyři prohry. Dal-
ší mladí Slavičané Adam Fojtík a Jan Droš-
čák sbírali na takové akci cenné zkušenosti.

Obě akce byly pořadateli z domácího oddí-
lu SK Slavičín bezchybně připravené a po zá-
sluze oceněné krajským svazem stolního teni-
su jako výborné. Další akce pro děti se koná 
dne 5. března 2016, kdy náš oddíl stolní te-
nis pořádá krajský bodovací turnaj mláde-
že. Pořadatelé Vás zvou k zhlédnutí zajíma-
vých utkání mladých nadějí Zlínského kraje.

Jaroslav Kučera

PrP ogram MCMC S

Stolní tenis ve Slavičíně

Domácí zápasy v březnu 2016
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Valašské Meziříčí C, 
sobota 5. března 2016, 16.30 hodin

KK CAMO Slavičín B – TJ Kelč, sobota 12. břez-
na 2016, 16.30 hodin

KK CAMO Slavičín A – KK CAMO Slavičín B, 
sobota 19. března 2016, 16.30 hodin

 Pronájem zrekonstruované kuželny –
1 hod./150 Kč, vhodné pro skupiny i jednotlivce, 
informace na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma

 Nabízíme firmám možnost své prezenta-
ce v prostorách kuželny, informace na telefonu: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.

www.kkslavicin.cz
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 16. března 2016 
uplyne 10 let od chvíle, kdy nás

navždy opustil tatínek,
dědeček a pradědeček, 

pan František ANDERS z Nevšové.
S úctou a láskou vzpomínají synové 

František a Milan s rodinami.

Dne 22. března 2016 
uplyne rok od úmrtí našeho

tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Josefa PETŘKOVSKÉHO

pp

z Rokytnice.
Za tichou vzpomínku děkují děti 
Alena, Josef a Marie s rodinami.

Dne 28. března 2016 
to bude 36 let, kdy nás

 opustil manžel, tatínek a dědeček, 
pan Karel BABÍČEK

ze Slavičína.
Stále vzpomínají manželka a děti

s rodinami.

Dne 21. března 2016
vzpomeneme 10. smutné výročí

úmrtí paní Ludmily DIATELOVÉ
ý

z Nevšové.
S láskou a úctou

vzpomínají dcera Ludmila
s rodinou a syn Mirek.

Dne 4. března 2016
to bude už 2. smutné výročí 

od úmrtí pana
Vojtěcha GOLDBACHA ze Slavičína.

Stále na něj s láskou
vzpomínají manželka, 
synové Roman a Pavel,

vnoučata Marek, Kamil, Petr a Nela.
Kdo jste ho znali, prosíme,

vzpomeňte s námi.

Dne 30. března 2016 
vzpomeneme 5. výročí

úmrtí naší maminky a babičky, 
paní Ludmily BAŘINOVÉ

yy
 z Hrádku.

Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
Jana, Zdena a Ludmila s rodinami.

Dne 9. března 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila
naše maminka,

paní Helena MILKOVÁ ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají

synové Miroslav, Milan,
Ivan a Petr s rodinami.

Dne 6. března 2016
vzpomeneme 2. výročí úmrtí

pana Radka BARCUCHA z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají maminka,

družka Irena, bratr s rodinou, 
Míčovi a ostatní rodina.

Dne 22. března 2016 
vzpomeneme 10. smutné

výročí úmrtí paní
Ludmily ČERNÉ
ý pp

a 7. května 2016
si připomeneme 1. výročí

úmrtí pana Jiřího ČERNÉHO
ýý

.
Za tichou vzpomínku děkují 

syn Libor s rodinou a syn Kamil.

Dne 8. února 2016 jsme
si připomněli 9. výročí úmrtí

pana Václava PANROKA. 
Dne 7. března 2016 vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí
paní Marie PANROKOVÉ

ý
.

S láskou a úctou vzpomínají dcery 
s rodinami.

Navždy opustit neznamená 
zapomenout.

Dne 20. března 2016 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí naší maminky,

babičky a prababičky, 
paní Marie REMEŠOVÉ

y pp
 ze Slavičína.

S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn Rostislav s rodinami.

Dne 30. března 2016 uplynou 4 roky
od doby, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka 
a babička, paní Eva VÁŇOVÁ

ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,

děti s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Dne 28. března 2016 
si připomeneme 20. výročí

úmrtí pana Vladimíra VACLA. 
Za tichou vzpomínku děkují dcery 
Jarmila, Vladislava a syn Miroslav

s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – LEDEN
Zbyněk a Barbora Šimčíkovi – syn Michal
Roman a Adéla Fojtíkovi – syn Roman
David Svoboda a Pavla Pelánová – dcera
Alžběta
Karel Vilímek a Nikola Janošová – dcera Va-
nessa
Martin a Jana Zlatnikovi – dcera Jana

Karel a Simona Hübnerovi – syn Ondřej
Jakub a Simona Šmahelovi – syn Jakub 

ÚMRTÍ
4. 1. 2016  Gašpar Kalnický, 85 let, Slavičín

 4. 1. 2016  Zdeněk Urban, 62 let, Slavičín
 4. 1. 2016  Josef Tarabus, 91 let, Rokytnice

 4. 1. 2016  Amalie Kuželová, 86 let, Lipová
 10. 1. 2016  Vlasta Šprtová, 92 let, Hrádek
 16. 1. 2016  Hedvika Mikulcoová, 87 let, Slavičín
 20. 1. 2016  Marie Sukaná, 611 let, Šanov
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho kého zpravodaje narození Vašeh
dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím, na matriku Městského úřadu osím, na matriku Městského úřad
Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů ním a zveřejněním osobních údaj
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.ě b í h úd ů

Pořřadatellééé Plesu měěsta Sla-
viččín dděkují sspponzorům a vššem, 
kteeří se spoluuuppodílelii naa orggani-
zovváníí této aakkkce.
Pořřadateellé Farnníhoo plesu 
ve Slavvičíně ssrrrdečně dděkuují vvšem
spoonzoorům aa  dárcůmm zza jeejich
dary ddo plessooové tommbolly. VVýtě-
žekk byyl věnoovvván Chaaritěě sv. Voj-
těccha ve Slaavvvičíně nna ppodpporu
chharitnního ddííla. Poděěkovvánní pa-
tří  také všemm těm, kteří se pplesu 
zúčasttnili a vvyytvořilii takk přííjem-
noou atmmosférruuu a skvěllou zábbavu.
Cha r ita s v. 
Voojtěccha Sllaaavi-
čínn děěkuje ččllen-
kám ČČeskéhhooo svazu ženn ze Sla-
viččínaa, dobrrooovolníkkůmm a dár-
cům zaa fi nannččční podpporuu ve výši 
3 0000 KKč, poossskytnutoou zz výýtěž-
kuu slavvičínskkkých faššankků rroku
2016.
„Přřátelé zz lásky““, sddružení 
roddin s hanndddicapovanýými dět-
mii a mmládežíí zze Slaviičínna a blíz-
kéhho  ookolí, ddděěkuje ČČSŽ – faašan-
kářůmm za fi nnaaanční daar 33 0000 Kč, 
kteerý vvyužijeee  na akce poořáddané 
sdrružeením bběěěhem rooku..
Děkkujemeee všem, kteří ppřišli 
naa nášš ples. DDDííky takéé všeem mmas-
kám, hholkámm zzze Zumbby zaa vysstou-
pení, hhasičattůůům za ukkázku zzása-
huu a našim hhaasičům za zzpestře-
ní večera Páánnnvičkovou ššou. Dě-
kuujeme i všeemmm sponzzorůům a or-
gannizáátorůmm plesu. Buddemme se 
těššit na příšttíí rok.

SDHH SLLAVIIČÍN

PPodděkkkováání
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POŘADY PRO ŠKOLY:
Svět plný barev a tvarů. Inter-
aktivní dopoledne pro děti z ma-
teřských škol.
Jarní drobnosti. Kreativní díl-
ničky pro žáky 1. stupně ZŠ.
Večerníčkovo povídání. Setká-
ní žáků 1. tříd ZŠ se známými po-
stavami z Večerníčků. 
Ferda cvičí mraveniště. Volné
pokračování soutěží, her a další 
literární zábavy inspirované hr-
diny knihy Ondřeje Sekory pro 
2. třídy ZŠ.
Pohádkové vandrování. Výpra-
va za klasickými i moderními po-
hádkami, jejíž součástí jsou hádan-
ky a úkoly pro žáky 3. tříd.
Darebové a rošťandy. Humor 
v dětské knize formou setkání 
s literárními hrdiny tohoto žán-
ru. Kvizy, vtipy a legrační hádan-
ky jsou další náplní této besedy 
pro žáky 4. tříd. 
Mrazivé příběhy. Koktejl dob-

rodružství, napětí, záhad a detek-
tivních zápletek v knihách pro 
žáky 5. tříd. 
S JežiBábou za zábavou! Malá 
škola čarování, soutěže, kvizy, kří-
žovky a seznámení s dobráckými 
i tak trochu zlobivými hrdiny z kní-
žek o strašidlech. Určeno dětem 
ze školních družin. 
AKCE PRO SPOLKY 
A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ:
Kvizohraní.  Dopolední zábav-
ně-naučný pořad pro klienty Cha-
rity sv. Vojtěcha. 
Za zvířátky do ZOO. Scénic-
ké odpoledne pro děti ze sdruže-
ní Přátelé z lásky.           
Zdraví a váha. Přednášky 
Mgr. Daniely Haluškové Kvardo-
vé pro členy Diaklubu  a pro čle-
ny Klubu důchodců. 
AKCE PRO VEŘEJNOST:
Březen Vody a život kolem 
nich. Výstava fotografi í Ing. Voj-
těcha Malíka. Galerie knihovny, 

otevřeno v půjčovní době.
 Čtvrtek 3. března 2016
Jak se stát wikipedistou. 
Seznámení se základy doplňová-
ní a editování internetové encyklo-
pedie – Wikipedie.Wiki-lekcepro-
běhnou každý další březnový čtvr-
tek v 13.00 – 15.00 hodin v měst-
ské knihovně. Účast je třeba do-
mluvit předem na tel.: 577 341 481 
nebo e-mailem: knihovna@mes-
to-slavicin.cz.
Čtvrtek 3. března 2016
Tátové, mámy, čtěte si pohád-
ky s námi! 
9. ročník setkání dětí v doprovo-
du dospělých v knihovně se skřít-
kem Nezbedníčkem, který před-
školáčky opět příjemně překvapí
veselými scénkami, ukázkami no-
vých knížek a výtvarnými nápady.
Začátek: 15.00 hodin. 
Úterý 8. března 2016
V knihovně jako doma – Den ote-
vřených dveří v Městské knihov-
ně Slavičín. 8.00 – 17.00 
Noví zájemci o př ihlášení
do knihovny mohou v tento den 
využít registrace do knihovny
zdarma – tzv. amnestie na regis-
trační poplatky! Pro nové čtená-
ře z řad dětí a mládeže do 15 let
je registrace na rok 2016 zdarma
po celý měsíc březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Literární webovky.
Inspirativní poradenství v oblas-
ti webových stránek zaměřených
na recenze a hodnocení nově vy-
šlých publikací. Akce se koná kaž-
dé úterý v březnu, je nutné nahlásit 
účast dopředu na tel.: 577 341 481
nebo e-mailem: knihovna@mes-
to-slavicin.cz.
13.00 – 16.00 Příšery a monstra.
Zábavné kvizy, doplňovačky a dal-

ší úkoly pro děti a mládež.
13.00 – 16.00 Můj kamarád Bu-
bák. Výtvarná dílna, kde si děti 
vytvoří z různých materiálů stra-
šidelné bytosti dle vlastní fantazie
či podle předloh.
18.00 – 20.00 Kniha – srdeční zá-
ležitost. Večer věnovaný četbě
a jejím příznivcům. Zde se mů-
žete spolu s ostatními návštěvní-
ky podělit hlasitou četbou o úryv-
ky z knih, které ve vás zanechaly
nesmazatelný dojem. Vítáni jsou
i posluchači a přispěvatelé do dis-
kuze k literárnímu dění. Veřejnos-
ti bude otevřena výstavní galerie
a studovna MUDr. Lumíra Horá-
ka.  Malé občerstvení zajištěno.
Královna čtenářek slavičínské 
knihovny! 

Soutěž o nejlepší čtenář -
ku knihovny, která si v období
od 1. ledna 2015 do 31. ledna 2016
vypůjčila nejvíce knih. Podmín-
kou je dovršení 18 let věku. Ví-
tězné čtenářky čeká slavnostní
korunovace a zasloužená odmě-
na. Vítán je i partnerský dopro-
vod budoucích královen. Akce
proběhne v úterý 8. března 2016 
od 18.00 hodin v rámci pořadu
Kniha – srdeční záležitost.
Relax s dobrou knihou!
Celodenní multižánrová výsta-
va publikací, které se v součas-
nosti těší největší čtenářské ob-
libě.  Knihy je možné na místě
rezervovat.
Čtenářské fotoalbum.
Po celý březen můžete využít 
možnosti nechat se námi vyfo-
tografovat se zapůjčenou knihou,
případně s oblíbenou knihou.
V případě Vašeho svolení se zve-
řejněním fotografi í pak vznikne
výstup v podobě výstavy.

Březnové dění v kknihovnách jje odnepaměti zaměřeeno na celore-
publikovouu podporuu čtenářství. Slavičínská knihovvnaa se do aktivit 
Března – mměsíce čtennářů taktéž trradičně zapojuje peestrroou škálou po-
řadů pro dděti i dospěělé, k jejichž návštěvě Vás srdečně  zzveme!

Březen – mměsíc čtenáářů s městskkou knihovnou

Univerzita třetího věku zahájila provoz 
při městské knihovně

Co bylo dosud nesplněným 
snem v oblasti seniorského vzdě-
lávání ve Slavičíně, stalo se v letoš-
ním roce skutečností. Při Městské 
knihovně Slavičín se v únoru po-
dařilo zřídit Konzultační středisko
Virtuální Univerzity třetího věku
pod záštitou Provozně ekonomic-
ké fakulty České zemědělské uni-
verzity v Praze. 

Realizace tohoto způsobu 
vzdělávání, které by „přicházelo“
za místními seniory, patřila mezi
jednu z hlavních priorit knihov-
ny již zhruba od doby, kdy se sta-
la zázemím pro spolky a zejmé-
na zdejší seniorské kluby. Důvo-
dů pro vznik Univerzity třetího
věku v našem městě začalo při-
bývat stále více. Jednak bylo naší 

snahou obohatit činnost členů
spolků, dále umožnit zdejší star-
ší generaci rozvoj psychické kon-
dice, získávání aktuálních vědec-
kých poznatků a zejména podní-

Pořad známého publicisty Stanislava Motla 
Kam zmizel zlatý poklad republiky.
Čtvrtek 3. března 2016 v 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

V populárním pořadu se seznámíte s fakty o záhadném zmizení 
zlatého českého pokladu, který tvořilo mnoho desítek tun tohoto vzác-
ného kovu a také sedmnáct tun zlatých mincí ne vyčíslitelné hodnoty. 
Dozvíte se také, jaký byl osud pokladu z dob, kdy se na něj skládali 
od roku 1918 naši předkové a poté za něj bojovali naši váleční hrdi-
nové na frontách druhé světové války.

Literárně-hudební večer
Hvězdy na chodníku – poetická zastavení Jana Tluky 
s hudebním doprovodem Jana Tluky ml.
Pátek 18. března 2016 v 18.00 hodin, sál městské knihovny. 
Vstup volný.
Setkání s poezií slavičínského rodáka Ing. Jana Tluky v pěti blocích:
Bylo nebylo aneb jak Honza k psaní a fotografování přišel
Poetické střípky
Okamžiky v krabici o malování světlem
O cestách a setkávání 
Z cizích zahrádek (literární i jiné lásky)

Pořad s redaktory Českého rozhlasu Brno
Morava, země neznámá
Středa 23. března 2016 v 18.00 hodin, 
Městská knihovna Slavičín. Vstup volný.
Víte, že nejvyšší pevný bod v ČR je na Moravě? Napadlo by Vás, že ná-
zev obce může ovlivnit loupání v koleně nebo zaběhnutý pes? Redak-
toři ČRo Brno Hana Ondryášová a Miloš Šenkýř si pro Vás připravili 
audiovizuální pořad o krásách a zajímavostech Moravy.
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Kulturní akce v měsíci březnu

tit společné setkávání a tím i vzá-
jemný generační dialog.

Postupem času se naskytla
možnost virtuálního vyučování,
které by však splňovalo všechna
seriózní vzdělávací kritéria s mož-
ností získání osvědčení o absolvo-
vání celého výukového cyklu, se-
stávajícího ze šesti semestrů.

Po řadě jednání s Českou
zemědělskou univerzitou a za pod-
pory Rady města Slavičín se tak po-
dařilo slavnostně zahájit v pondě-
lí 8. února 2016 studijní program
s názvem Svět kolem nás v rám-
ci letního semestru 2015/2016.
Ke slavnostnímu rázu prvního
dne výuky přispěl i pan starosta

každý čtvrtek 118.00 hoddin, 
OOrlovna – přísálí ((vstup zezzadu 
bbudovy)
JJanova dobrá zprááva
–– Čtení Bible se zaamyšlenímm. 
SStudiem provází MMartin Žůůrek, 
TThB. a René Bil, Thh.B. 
VVstup volný. Tel.: 7775 789 038 
wweb: slavicin.casd..cz.

sobota 5. březnna 2016
114.00 hodin, Sokoolovna Slaavičín
ZZŠ Malé Pole zve vvšechny dděti 
nna KARNEVAL. 
DDiskotéka, vystouppení 
LLITTLE BEANS a žáků školly, 
zzábavné hry a souttěže… 
OObčerstvení zajištěěno.
SSrdečně zveme všeechny 
ppříznivce tance, sooutěží 
aa zábavy!

 sobota 
5. bbřezna 20016
19.00 hodinn, 
Kuulturní důům 
Boohuslavicee nad 
Vlááří

DDivadlo Do Houslíí uvádí rodin-
nnou komedii Výroččí, ve kterré se 
ppoznáte… Vstupnéé 50 Kč.

pondělí 7. březnna 2016
115.00 hodin, Sokoolovna Slaavičín
LLevicový klub žen a MO KSSČM
SSlavičín Vás zvou nna oslavuu 
MMDŽ. S programemm vystou--
ppí děti, k tanci a pooslechu hhraje 
ppan Remeš a vše zakončí 
ttombola. Vstupné dobrovolnné.

pátek 11. březnna 2016
118.00 hodin, Nevšová
NNevšovské maminnky
VVás srdečnou zvouu 
nna Lampionový prrůvod,
vvítání jara a pálenní Moranyy.
SSraz v 18.00 hodinn u místníího 

koostela. Průvod půůjdde od kos-
teela, kolem obchodduu,, pod ško-
loou a bude ukončeen ttáborákem 
v parčíku za zastávvkkoou.
MMožnost zakoupenní llampionu 
přřed akcí u kostelaa. 

soobota 
122. bbbřezna 2016
233.000 hodin, 
Sookoolovna 
Sllavvičín
Záávěěěrečný kon-

ceert divadelního feesttiivalu Valaš-
skké křoví. Hraje mmoddderní nepo-
puulární hudba Z ddavvuu (Rakov-
níík).

neeeděle 
13. bbřřezna 2016
100.0000 hodin, 
Sookooolovna 
Slaaviiičín

DDivadlo Hysterie BBrnnno:
OO Šípkové Růžencce
Looutková pohádkaa pprro děti i do-
sppělé
NNámořnická poháádkkka
Looutková pohádkaa oo dvou brat-
reech, kteří se chtělli sstát námoř-
nííky

úterý 15. 
a středa 16. březnna 222016
Sookolovna Slavičíín
ČČlenky místní organniizace 
ČČeského svazu ženn SSSlavičín 
poořádají tradiční
Bazárek dětskýchh věěěcí. 
DDo prodeje budouu přřřijímány 
poouze věci nepoškkozzzené, čisté, 
seezonní (tj. věci naa jaaaro – léto,
věěci zimní budou vvráááceny) 
v počtu 25 ks na ossobbbu. 
Seeznamy a pořadoovááá čísla 
k zapsání věcí buddouuu k vyzved-
nuutí od 1. března 2201116 
v Městském infoceentttru Slavičín. 

města Ing. Jaroslav Končický, kte-
rý svým vstřícným projevem pod-
pořil všech dvacet pět přítomných 
zájemců o studium. Poté již přišla 
na řadu samotná výuka formou 
první videopřednášky z cyklu Po-
traviny a spotřebitel a také opako-
vací test, který začínající studenti 
zvládli na výbornou hned na prv-
ní pokus.

Závěrem bychom chtěli všem 
pětadvaceti „statečným” popřát 
spousty učebního elánu, získání 
užitečných vědomostí z různých 
společenskovědních oborů a také 
úspěšné završení studia promo-
cí na akademické půdě v Praze.

Mgr. Gabriela Klabačková

 b břsobota 19. březzna 2016
14.00 hodin, Orlovvna Slaviičín
Vaclovi Vás zvou nna Herní od-
poledne. Přijďte sii vyzkouššet 
osvědčené i nové ddeskové aa ka-
retní hry pro maléé i velké. KKou-
tek pro nejmenší. OObčerstvení
zajištěno. Vstup voolný.

neděle 20. březzna 2016
14.00 hodin, Kultuurní důmm 
Nevšová

Klub žen Nevšová Vás zve nna 
Dětský karneval. 
Všechny děti se mmohou 
těšit na spoustu sooutěží a heer. 
Pro malé děti budee zajištěnna 
autíčková dráha, láávka s osttrův-
ky, hra s padákemm. 
Každé dítě v masce dostanee 
od klauna dárek. 
Občerstvení zajištěěno.

 ř d břstředa 23. březznaaa 2016
18.00 hodin, Sokooloovvna Slavičín
KKluby zdraví: 

VVytváření návyků – jjak změnit 
svvé zlozvyky
ZZdravé obědy (spoojeenné s ochut-
nnávkou nebo ukázzkooou přípravy 
pokrmů). 
ZZajišťují René a VVratttislava 
BBilovi, Jana Lukšíkkovvvá. 
TTel.: 736 168 636.

 sobota 26. březznaaa 2016
21.00 – 4.00 hodinn, 
SSokolovna Slavičíín
VVelikonoční CO2 CRYOGENIC 
DANCE PARTY – BATTLE DJ´s
CUP, LASER + FIRE SHOW, 
SPECIAL QUEST DJ Čaník.

Připravujeme na měsíc duben:
 Slavičínský šikuula  Svaatovojtěšskýý jarmark 
 výstava k životnnímu jubilleu J. Jeřábbka

Zas je tu jaro je tu… a s ním i další ročník Valašského křoví. Oproti
zavedeným zvyklostem, kdy na jaře vše vzniká, do slavičínské soko-
lovny přivezou soubory z celé republiky divadelní úrodu. Od čtvrt-
ka 10. března do neděle 13. března 2016 se slavičínským divákům 
představí soubory z Olomouce, Krnova, Prostějova, Zlína, Ledče nad 
Sázavou, Přerova, Havířova a Brna. Chybět nebude samozřejmě ani 

Valašské Křoví 2016 – 
divadlo a hudba na jednom místě

čtvrtek 10. března 2016
9.45 hodin Ženitba
Slovanský tyátr Olomouc (70´)
14.00 hodin Jde o princip
Červiven Krnov (75´)
 19.00 hodin E=mc2, lásko moje
Divadlo Point Prostějov (110´)
23.00 hodin Homeless
Nezávislá divadelní scéna Sem-
TamFór (75´)
pátek 11. března 2016
14.00 hodin Bedřich a Judita
Červiven senior Krnov (60´)
16.30 hodin Restaurant u Slo-
na Divadlo Opona Zlín (60´)
18.30 hodin Bubela DS Freak 
out při ZUŠ Prostějov (20´)

Program Valašského křoví 10. – 13. března 2016, Sokolovna

20.00 hodin Když se zhasne
Mimochodem Ledeč nad Sáza-
vou (110´)
sobota 12. března 2016
13.30 hodin Což jsi se tak za-
smušila? Divadlo poPUD Brno 
(25´)
 14.30 hodin Honzo, vstávej
Divadlo Dostavník Přerov (70´)
 17.00 hodin Mandarinkový po-
koj Divadlo Sputnik Havířov (80´)
 20.00 hodin Tulák Charlie 
Chaplin Divadlo Hysterie Brno 
(120´)
23.00 hodin Z davu Koncert / 
alternative-rock / Rakovník
neděle 13. března 2016
10.00 hodin O Šípkové Růžen-
ce a Námořnická pohádka Diva-
dlo Hysterie Brno (75´)
12.00 hodin Zakončení fes-
tivalu
Změna programu vyhrazena.

KřovíKKKřřoKřoKKKKřoKřooovvovívívíovvovívívískékskkskékééééékéskkskkéékésssVaVVVaVaVVVaVaaaaalašsksssssssslaaaalaalaalalašaššssšašsssšsssašalaaašalaašsssšssssašs é Křééééééé é KKKKé KřKřKKKKKKé KřKK
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  VANĚK AUTODÍLY 

Osvobození 248-budova Orlovny (vedle měst. úřadu) 

  VŠE PRO MOTORISTY  * PORADENSTVÍ  * MONTÁŽ  *  SERVIS 

                Těšíme se na Vaši návštěvu ! 
  www.autodily-vanek.cz Tel: 604 812 210 

-kompletní sortiment náhradních dílů na vozy všech značek 
-autodoplňky, autochemie, autokosmetika, autobaterie, žárovky 
-díly na motocykly Babetta, Pionýr, Stadion, Jawa, ČZ, MZ, Simson 

       

                          DÁRKOVÉ POUKAZY V PRODEJI ! 

                            Prodejna: 

Firma Kloboucká lesní s.r.o.
přijmeme do hlavního pracovního poměru zaměstnance 
na pozici dělníka pilařské výroby. 

Místo HPP Brumov-Bylnice.

Požadavky
 výuční list 
 zaměření na dřevo výhodou. 
Praxe na pile vítána.

Nabízíme stálý pracovní poměr v mladém kolektivu
možnost profesního růstu.
Bližší informace: tel.: 604 257 499

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové fotoo na počkání 
 ateliérovvé foto dětí, roodinné 
 svatebníí foto –– video
 foto škollních ssrazů naa počkání 
 převod VVHS naa DVD-CD 
 prodej footoalb 
 fotovideo
 mnoho ddalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkovice
Mobil: 603 889 8009
Facebook: HHödl PPhotogrraphy Videoo MMMaker

Veterinární ordinace 
Misárkova 15, Slavičín

Oznamuje rozšíření ordinační doby 
a změnu telefonního čísla.

Pondělí 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.30
Úterý  14.00 – 17.30
Středa 9.00 – 11.00,  14.00 – 17.30
Čtvrtek 9.00 – 11.00,  14.00 – 17.30
Pátek  14.00 – 17.30
Mobil: 607 043 661
MVDr. Petr Mlček

Školení a přezkoušení
o odb. způsobilosti elektro 

pp

podle vyhl. 50/1978 Sb.
proběhne 1. dubna 2016. 

Tel: 606 725 406, (p. Valčík)
e-mail: vyhl50@email.cz 

Prodáme exkluzivní 
stavební pozemek 
Slavičín Nevšová 
s výhledem na Bílé Karpaty. 

CP 932 m² má tvar obdélníku, 
ul. šíře 24 m, veškeré sítě v přilehlé asfalt. 
komunikaci. Dobrá obč. vybavenost, 
doprava IDS bus.
Doporučujeme pro krásnou pol. bud. RD. 
Cena: 590 Kč/m².
Tel.: +420 603 881 739

Janusičová Veronika
Květná 426, Slavičín

Levný textil
(SECOND HAND)

Zveme Vás k nákupu
veškerého textilního zboží 

za velmi příznivé ceny.
Úterý, středa, čtvrtek: 
14.30 – 18.00 hodin.

RReeestaauuraace 
ZZZáloožžnna

Vás zvvve 7. – 11. bbřezzna 2011666 

NA „STEAKY“.
Víceee na wwww.sslavggast.czz

nebbbo tel.: 5577 3422 315.

Taverna Lotos 
Luhačovice
přijme servírku a kuchařku.
Nástup možný od poloviny března.
Tel.: 603 358 804.

OBJEDNÁVÁME SADBOVÉ 
BRAMBORY
Široký výýběr semínekk, vše pro jjaarrní 
výsadbu
SAZEČKKA, KRRMNÁ ŘŘEPA A JINNÉÉÉ!!
Hnojiva, pšenicce, ječmmen, šroty aa ooostatní

Zahrádkářské 
a chovatelské potřeby 
Slavičín – Horrní námměstí 109

VŠE PROO PSYY, KOČČKY, HLODDDAAVCE, 
PTACTVVO
Široký výýběr ppamlskůů a doplňkůů.. 
Oblečky, pelíškky, oboojky, kočkollittyy, 
peletky aa krmivo pro hlodavce.
Kompletnní péčče o srstt
Tel.: +4200 777 341 6554

vinkou Homeless, kterou předvede v rámci 
inspirativního programu. Pro všechny diváky jsou tradičně přístupné i rozborové seminá-inspirativního programu Pro všechny diváky js
ře odborné poroty, které budou probíhat v budově městské knihovny.

Kromě různých divadelních žánrů potěšíme letos i příznivce hudby. Ti, kteří divadlo zrov-
na nevyhledávají, mohou zavítat na závěrečný koncert festivalu v sobotu 12. března 2016 
od 23.00 hodin, kdy slavičínskou sokolovnu obsadí rakovnická kapela Z davu. Toto hudeb-
ní uskupení hrající alternativ-rock označuje svou tvorbu jako „moderní nepopulární hud-
bu“. Určitě je na co se těšit.

Nedělní dopoledne bude patřit dvěma pohádkám divadla Hysterie. Toto divadlo znají di-
váci z doprovodného programu Léta s divadlem – kluci určitě opět nezklamou.

Program Valašského křoví je zveřejněn na webu divadla www.semtamfor.cz a vstupen-
ky i permanentky lze zakoupit přímo u vstupu na představení. O tom, že Valašské křoví 
má své významné místo v kalendáři nejen Slavičína, ale i Zlínského kraje a celé republi-
ky, svědčí i to, že letošní ročník se koná pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlín-
ského kraje pro kulturu a cestovní ruch, a za významné fi nanční podpory města Slavičín, 
Fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Vyměňte společně 
s námi televizi za prkna, co znamenají svět, a přijďte se „setkat“ s divadelníky, kteří přije-
dou, aby Vám zahráli. Těšíme se na viděnou v divadle.

Za Nezávislou divadelní scénu SemTamFór Jan Julínek
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TVD - Technická výroba, a.s., 
se sídlem Rokytnice 203 

Nabízíme volná pracovní místa 
v těchto profesích:
 Svářeč    
Vzdělání: SO  se zaměřením strojírenství
Odborné znalosti: Metoda svařování MMIG,
praxe výhodou                    
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentaace
Zájemcům o pracovní pozici svářeč bez platnéého 
osvědčení nabízíme zaučení a možnost získání ssvá-
řečského průkazu. 

 Obsluha strojů na CNC 
zpracování plechu    
Vzdělání: SO  se zaměřením strojírenství výhoddou 
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentaace 

Lakýrník v práškové lakovně    
Vzdělání: Z, SO
Odborné znalosti: Pracovníky bez praxe zappra-
cujeme. Vhodné i pro absolventy

Všechny poptávané pracovní pozice jsou vhoddné 
pouze pro muže. 
Požadujeme: Zručnost, samostatnost, spoleehli-

vost, zodpovědnost, ochhotu pracovat ve vícesměn-
ném nebo nepřetržitém režimu.

IT specialista ERP  
Požadavky:
Vzdělání: SŠ/VŠ vzzdělání, obor informační 
technologie
Praxe: Znalost IS ve výrobní společnosti - pra-
xe min. 3 roky 
Odborné znalosti: Programování v jazyku 
SQL – pokročilá úroveňň, zkušenosti v oblasti reali-
zace IT projektů a impleementace IS, zkušenosti se 
správou sítě a serverů (WWinServer 2003, 2008).
Ostatní znalosti. Řiddičský průkaz sk. B, částeč-
ná znalost AJ
Osobnostní požadaavky: Analytické a tvůrčí 
schopnosti, logické myšlení, schopnost samostatné 
i týmové práce, samostaatnost a zodpovědnost, vy-
soké pracovní nasazeníí, fl exibilita
Pracovní náplň:
Rozvoj IS:
Programování v SQL daatabázi
Úprava uživatelského nastavení IS
Analýza požadavků uživatelů IS
Implementace nových mmodulů IS 
Správa účtů přístupů doo IS
Tvorba reportů SQL dattabáze
Podpora a školení uživaatelů IS
Uživatelská podpora MMS Offi ce
Nasazování nových pattchů IS
Správa IT:
Správa klientských stanic a tiskáren, elektronických 

komunnikačních zařízení
Optimmalizace struktury a funkčnosti interní sítě 
a servverů 
Praviddelná aktualizace všech využívaných licencí 
a softwware včetně ERP
Obnoova záloh v ERP

Průmyslový inženýr 
Požaadavky:
Vzděělání: SŠ/VŠ se zaměřením procesní/průmys-
lové innženýrství nebo praxe v oboru
Praxxe: Vhodné i pro absolventy oboru
Odboorné znalosti: MS Offi ce – pokročilá úro-
veň, zzejm. Excel
Ostaatní znalosti: Znalost AJ, NJ výhodou
Osobbní požadavky:Kreativita, fl exibilita, samo-
statnoost, rozhodnost a zodpovědnost, schopnost tý-
mové práce, příjemné vystupování  
Pracoovní náplň:
Analýýza a vyhodnocování procesů, výrobních uka-
zatelůů a jejich následné zlepšování prostřednictvím 
metodd štíhlé výroby
Tvorba layoutu, optimalizace materiálového toku  
Spoluupráce s  ostatními odděleními společnosti
vč. kaaždodenní komunikace s pracovníky výrob-
ních pprovozů.

Mistr výroby 
Požaadavky:
Vzděělání: ÚSO/SO  - zaměření strojírenství vý-
hodouu  
Praxxe: Praxe ve strojírenství výhodou

Odborné znaloossti: Uživatelská znalost MS Of-
fi ce, zejm. Excel  
Ostatní zznalossti:: ŘP sk. B, zkušenosti s vedením 
pracovníhho týmu  
Osobní požaddaavky: Komunikační a organi-
zační dovvednosti,, fl flexibilita, empatie, rozhodnost, 
samostatnnost i schhopnost týmové práce, schopnost 
zvládat záátěžové ssituace, vysoké pracovní nasazení 
Pracovní nnáplň:
Řízení a oorganizaacee prací
Dohled naad plněnnímm úkolů a dodržováním časové-
ho harmoonogrammu
Kontrola ddodržovvánní bezpečnosti práce
Kontrola aa vyhodnoocování práce a výroby
Motivování pracoovnníků
Komunikaace s dodaavateli a zákazníky

Nabízímme:
Zajímavouu práci ss nnejmodernějšími technologiemi 
Možnost sseberealizzace a profesního rozvoje v rám-
ci oddělení či celéé fifi rmy
Příležitost ttvořit a ppoddílet se na zajímavých projektech
Zvyšování professníí  kvalifi kace v rámci fi remního 
i externíhoo vzdělááváání 
Zajímavé fi nančníhoo ohodnocení, další zaměstna-
necké bennefi ty (dootoované stravování, sociální fond, 
rekreace, jazykovéé kkurzy, bezúročné půjčky, příspěv-
ky na pennzijní připoojištění, apod.)

Písemný žživotopiss se sdělením, že souhlasíte s ulo-
žením Vaššich dat doo interní fi remní databáze ucha-
zečů, zašllete na aadrresu: alena.stefanikova@tvd.cz.

E
N

Á
 IN

Z
E

R
C

E
PLA

C



13

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

Ohlédneme-li se do dávné mi-
nulosti, již koncem 3. tisíciletí před 
n. l. v Mezopotámii doručovali zprá-
vy poslové. Psalo se na hliněné des-
tičky, které se po zapsání vypálily. 
Jednalo se o poselský systém vlád-
noucích vrstev mezi městskými stá-
ty. Postupně se začalo psát na papy-
rus, pergamen a papír. Podobné dru-
hy podání zpráv používaly starově-
ké říše v Egyptě, Řecku, Asýrii. Při-
bližně v půli tisíciletí před n. l. v Per-
sii již existovaly pravidelné poštovní 
spoje k doručování královských do-
pisů podřízeným správcům.

Tento systém na přelomu leto-
počtu převzala a zdokonalila Řím-
ská říše, která se rozpínala na veli-
kém území. Pro přesun vojska, ale 
i rychlých zpráv, potřebovala vybu-
dovat kvalitní silniční sítě. Šířka sil-
nic se pohybovala od 2,5 do 8 metrů 
a silnice tvořily až čtyři vrstvy: štěrk, 
hlína, kameny, písek a po udusání 
se pokryla plochými kameny. Poslo-
vé byli v rané době pěší, potom jízd-
ní, časem se začaly používat dvouko-
lové vozy (carrus). U silnic vznikaly 
velké zájezdní poštovní stanice vzdá-
lené od sebe 35 až 40 km a po 8 až 
10 km podle složitosti terénu se budo-
valy stanice menší, přepřahací. Denní 
vzdálenost spěšného kurzu byla ko-
lem 150 km. Například cesta z Říma 
do Kolína nad Rýnem trvala 11 dnů. 
Ve 2. stol. n. l. měla tato silniční síť 
délku asi 80 000 km a některé úse-
ky se dochovaly dodnes. Tyto silni-
ce byly dostupné jen pro privilegova-
né vrstvy obyvatel. Soukromník, kte-
rý chtěl cestovat poštovním vozem, 
musel mít zvláštní povolení od mís-
todržitele. Zaniklá římská pošta a její 
organizace se stala vzorem pro zaklá-
dání pošty v novověku.

Listovní pošta v českých zemích 
se ve středověku soustřeďovala přede-
vším u panovnických dvorů, u šlech-
tických sídel nebo církevních středi-
sek. Přepravu mezi místy určení pro-
váděli poslové pěší nebo na koních.

O rozmach pošty v Evropě se za-
sloužil rod Tassů pocházející ze sever-
ní Itálie. Později jsou známější pod 
jménem Thurn-Taxisové. Ve znaku 
měli jezevce a trubku, která je sym-
bolem pošty dodnes. Protože jejich 
pošta byla rychlá a spolehlivá, ovlád-
li značnou část Evropy. 

Státní kurýrní pošta mezi Vídní 
a Prahou byla zahájena v roce 1527. 
Přepřahací stanice nebyly ještě stálé, 
ale měly už předepsanou cestu. Sou-
pis poštovních stanic uvádí seznam 
z roku 1568. Na našem úze-
mí jsou to Vratěnín, Sla-
vonice, Člunek, Samoso-
ly, Soběslav, Tábor, Vo-
tice a Nesprky. V roce 
1624 obdržel hrabě Paar 
vrchní správu a organi-
zaci pošt na našem úze-

mí a v obojích Rakousích jako císař-
ské léno. Od roku 1749 byly zavádě-
ny do provozu pošty kočárové vozy 
(diligence), které přepravovaly poštu 
i pasažéry. Při častější výměně koní 
urazily v roce 1833 vzdálenost mezi 
Prahou a Vídní za 25 hodin. Z Brna 
do Vídně cestu dlouhou 104 km ujel 
dostavník za 14 hodin.

Poštovní razítka se v českých ze-
mích začala používat v 18. století 
a první razítko z roku 1756 bylo z Che-
bu-Eger. Koncem 18. století byla zavá-
děna doporučená (rekomandovaná) 
psaní. V květnu roku 1840 se začaly 
na dopisech používat známky zatím 
jenom v Anglii. Tento převratný ná-
pad se rychle rozšířil do celého svě-
ta, a tak už od 1. června 1850 se za-
čaly používat i v rakouském císařství.

Před založením pošty v Hrádku se 
na Slavičínsku využívali k předávání 
zpráv nebo dopisů tehdy ještě hodně
vzdálených pošt formani, miškaři, po-
slové nebo lidé, kteří chodili za pra-
cí. Na začátku 19. století chodil po-
sel z Rokytnice až do Brna. Na posla 
přispívaly i okolní obce (např. Mla-
dotice 1 zlatý 30 krejcarů). Do Kro-
měříže a Uherského Hradiště chodi-
li podle domovních čísel. Dne 1. pro-
since 1841 byla zřízena pošta ve Vse-
tíně a poštovní dostavník začal jezdit 
i přes Hrádek, takže obecní poslové 
už nemuseli tak daleko chodit. Tra-
sa vedla císařskou silnicí z Brna, kde 
pošta navazovala na trasu Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Bojkovice, 
Hrádek, Brumov, Valašské Klobou-
ky, Vsetín. Dostavník Hrádkem jen 
projížděl. Od roku 1845, ale možná 
i dřív, nosili obecní i farní poštu ze 
Slavičína obecní poslové František 
Panrok a Jan Parýzka do Uherského 
Brodu, Uherského Hradiště nebo Kro-
měříže. Obec jim za to platila 6–7 zla-
tých, Rokytnice 5 zlatých ročně. Ko-
lik platil farní úřad, není známo. Dne 
20. března 1851 byla otevřena poš-
ta v Bojkovicích, takže posel Pěnča 
(Pincza) to již neměl daleko. Chodil 
s poštou od roku 1853 až do otevře-
ní pošty v Hrádku. Údajně měla být 
v Divnicích kolem roku 1845 poštov-
ní schránka, ze které vybíral postili-
on dopisy, poštovné (porto) mohl pla-
tit i příjemce. Není to ale pravděpo-
dobné, protože dostavník by se mu-
sel vracet zpátky do Hrádku a pokra-
čovat na Jestřabí.     

Konečně se otevření pošty do-
čkal i Hrádek, když 1. července 1856 
oznamoval postilion z přijíždějícího 
dostavníku známou melodii. Během 

10 minut musela být pošta od-
bavena a pokračovalo se dál. 

„Jede, jede poštovský paná-
ček,“ troubil postilion před 
vjezdem do městských bran 
a poštovních stanic i na pro-

jíždějící povozy, které muse-
ly zastavit nebo uhnout. Koně 

se přepřahaly v Bojkovicích a v Bru-
mově. Na cestě zpět je zase odpoči-
nuté a nakrmené zapřahali.

První hrádecká pošta byla v bý-
valém panském pivovaře u zámku. 
Prvním poštmistrem (poštovním vý-
pravčím), který na poštovním úřadě 
i bydlel, se stal panský úředník Vin-
cenc Krumpl. Po něm v roce 1865 pře-
vzal poštu Eduard Klabačka. Nejdří-
ve úřadoval též ve starém pivovaře, 
pak si koupil dům č. p. 56 s Mikulco-
vým gruntem a přestěhoval se tam
i s poštou. Měl tam i hospodu s tra-
fi kou. Narodil se v roce 1829 a po-
cházel z Uherského Brodu. Začínal
jako písař při zakládání gruntovních 
knih v Uhrách, pak sloužil u fi nanční 
stráže a nějakou dobu byl i učitelem 
v Divnicích. Byl jedním ze zaklada-
telů Rolnické záložny ve Slavi-
číně a po mnoho let i jejím
ředitelem. V Hrádku staros-
toval v letech 1882–1889.

V roce 1881 projížděl
přes Hrádek dostavníkem
na trati Valašské Klobouky
– Uherský Brod básník Sva-
topluk Čech.

Po zavedení železni-
ce Brno – Trenčianská
Teplá začala svou čin-
nost v roce 1889 vlako-
vá pošta, která nahradila poštovní do-
stavníky na této trati.

Třetím poštmistrem v Hrádku se
stal v roce 1901 Heinrich Rosenheim. 
Úřadoval v dolní části zámku a v roce 
1902 si postavil domek č. p. 89 (nyní 
restaurace Pohoda) a pošta se pře-
stěhovala tam. Po jeho smrti v roce 
1913 převzala úřad jeho švagrová 
Anna Franková z Brna a v Hrádku
zároveň roznášela i poštu. Doručo-
vací obvod byl Hrádek s Kolelačem, 
Rokytnice, Divnice, Bohuslavice, Je-
střabí a Kochavec. Po vzniku Česko-
slovenska byla Anna Franková jme-
nována vrchní poštmistrovou. Po ní 
v roce 1922 byla jmenována pošt-
mistrovou Anna Novotná. Protože 
nemohla získat byt, odstěhovala se 
i s rodinou do Zašové a stala se pošt-
mistrovou tam. Začátkem roku 1924 
nastoupil do úřadu Jaroslav Sukaný
ze Šanova, italský legionář. V Hrád-
ku působil do roku 1929, kdy přestou-
pil do Slavičína. Po něm převzal úřad
Antonín Saidl z Pitína, který zde pů-
sobil do roku 1941. Tehdy byl donu-
cen přestoupit na nižší funkci poš-
tovního asistenta ve Slavičíně, proto-
že byl italským legionářem. Na jeho 
místo nastoupil v tomtéž roce Jan Ho-

rák a působil zde do roku 1945, kdy
se vrátil do úřadu opět Antonín Saidl.

V roce 1950 se stěhovala hrádec-
ká pošta do bývalého zámku.

Protože se mi nepodařilo zjistit 
přesný rok nástupu dalších vedoucích
pošty, jak se jim po únoru 1948 říka-
lo, uvádím jen jejich jména: František
Šmíd, František Garaja (asi do roku 
1962), Eliška Strapinová, Jarmila
Skrášková (asi 1970–1991), Božena
Remešová (1991–2002). 

Vlaková pošta, která dopravova-
la do Hrádku zásilky, měla tři pravi-
delné spoje. Z Brna to byl vlak s pří-
jezdem v 7.20 hodin, z Trenčianské 
Teplé směr Brno s odjezdem z Hrádku
v 13.10 a 17.05 hodin. V roce 1999 byl
provoz vlakové pošty ukončen na ce-

lém území ČR.
Zmíním i jména někte-

rých poštovních poslů
v dřívějších dobách hrá-
decké pošty: od roku
1869 to byla Pešková
(Peštěna), která nosi-

la poštu jen do Rokytni-
ce, v roce 1880 se stal za-

městnancem pošty 
Jan Vlček, který asi 
i roznášel, pak Ža-
lek, po něm Franti-
šek Trchalík, ten byl 

listonošem i za Rosenheima a zpočát-
ku měl plat 18 zlatých měsíčně. V le-
tech 1917–1929 doručoval poštovní
zásilky Emil Ševčík i s manželkou.

Hrádecká pošta – Slavičín 2 byla 
1. dubna 2002 uzavřena a k 1. červen-
ci 2004 zrušena.

Ladislav Machů
Použité prameny:
- soukromé archivy pana Drahomíra
Brzobohatého, Viktora Švihálka, Jiří-
ho Havlína a Mojmíra Argaláše
- sbírka Poštovního muzea, České 
pošty, s. p.
- Monografi e československých zná-
mek díl 13–17
Autor děkuje bývalým pracovnicím
pošty za poskytnutí doplňujících in-
formací.

Při příleežitosti 120. výýročí ote-
vření pošty ve Slavvičíně ppřipravila
její vedoucí paní Inng. Yvettta Kolou-
chová spoluu s paneem Arnooštem Go-
reckým příleežitostnnou Apoost a R-ná-
lepku s přítiiskem 1120 let ppošty, kte-
rá se bude ppoužívvat od 117. března 
do 25. březnna 20116. Zájemci musí
podat zásilkuu dopooručeně, a aby zís-
kali i Apost nnálepkuu, nesmíí ji dofran-
kovat na plnné pošttovné – tj. 34 Kč.

160. výročí založení pošty v Hrádku
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1856–1871

1940–1945 – 
po osvobození Hrádku 

německý název odstraněn
a používalo se do r. 1946–1947

Sídlo hrádecké pošty od r. 1950 do jejího úplného zrušení. Autor foto: O. Frajt
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Děkujeme všem účastníkům 
benefi čního koncertu ZUŠ Slavi-
čín za fi nanční příspěvek pro před-
časně narozené děti v Krajské ne-
mocnici T. Bati ve Zlíně. Výtěžek 
z koncertu 14 900 Kč osobně pře-
vzal zástupce KNTB Zlín a garant 
projektu Malemimi MUDr. Jozef 
Macko, primář novorozenecké-
ho oddělení, který vyslovil podě-
kování škole za programovou pří-
pravu koncertu a slavičínským ob-
čanům za podporu myšlenky toho-
to projektu. 

Máme velkou radost, že se dva-
nácti ZUŠ Zlínského kraje výtěž-
kem z benefi čních žákovských 

Fašanky ve Slavičíně
V sobotu 6. února 2015 procházel Slavičínem fašankový průvod. 

Stejně jako každý rok jste mohli v ulicích potkat medvěda, kominí-
ka, starou babku, které letos doprovázeli dokonce i čtyři mušketý-
ři. Dobrou náladu podpořila veselá hudba linoucí se z doprovodné-
ho hasičského vozidla a ohlašující příchod fašankářů.

Všichni zúčastnění touto cestou děkují občanům a podnikate-
lům, kteří s úsměvem přivítali „maškary“ a poskytli jim jak fi nanč-
ní obnos, tak i občerstvení. Vybrané fi nanční prostředky byly roz-
děleny mezi tyto místní organizace: Městská nemocnice Slavičín 
obdržela 4 000 Kč, Nadace Jana Pivečky Slavičín 3 000 Kč, sdruže-
ní Přátelé z lásky 3 000 Kč a Charita sv. Vojtěcha 3 000 Kč. Ještě jed-
nou všem děkujeme a těšíme se, že nám zachováte přízeň i příští 
rok! Marie Kovaříková

V sobotu 6. února 2016 proběhly u nás v obci Nevšová jako kaž-
doročně fašanky. Každým sudým rokem se jich ujímá náš Klub žen,
v lichém roce naši hasiči – SDH Nevšová. Pro nás fašanky nezna-
menají jen zábavné chození maškar „po dědině“, ale hlavně také 
vymýšlení, chystání a nacvičování večerního programu na fašan-
kovou zábavu. Letošní fašankové téma bylo jasné a výstižné: Ženy 
nestárnou! Sobotního dne jsme se zhostily výborně a navíc s tou 
nejlepší náladou. Po dědině jsme chodily jako černošky. Černé ku-
drnaté paruky a černé tváře nás udělaly skutečnými exotickými 
krasavicemi s úsměvem na rtech. Ani se nedalo dobře rozeznat, 
ke komu ve skutečnosti vlastně patříme. No a večer byl samozřej-
mě ,,suprový“, jak jinak. Opět jsme předvedly, jak se dokážeme od-
vázat a předvést, kolik máme v sobě stále energie a elánu. Večerní 
taneční kreace starých, nemocných a kulhavých babek přerostly 
v super vystoupení mladic v moderním rytmu, jež všechny taneč-
nice zakončily v negližé. Půlnoční pochovávání basy bylo už jen 
pomyslným bonbónkem sobotního večera, při němž se zrekapitu-
lovaly loňské zážitky z obce.

Tak co říkáte? Nejsme stále skvělé? Držte nám palce a za dva
roky se na Vás opět těšíme!

Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Fašanky v Nevšové

Pomáháme předčasně narozeným dětem
koncertů v celkové výši 132 237 Kč 
podařilo vybranou částku na účtu 
Malemimi výrazně navýšit. Pokud 
jste nemohli navštívit náš koncert 
a chtěli byste přispět na konto pro-
jektu, můžete tak učinit prostřed-
nictvím stránek www.malemimi.
cz, kde najdete také více informa-
cí o této iniciativě.

Děkujeme také všem účinkují-
cím učitelům a žákům ZUŠ Slavi-
čín, jejichž umění přineslo radost 
nám všem a užitek potřebným. 

Mgr. Jana Jakúbková, 
ředitelka školy


