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periodický tisk územního samosprávného celku

ba bude probíhat formou „jízdenky SENIOR TAXI“, kterou při nástupu odevzdáte řidiči. Jízdenky zakoupíte osobně v kanceláři Služeb města Slavičína,
případně po telefonické domluvě přímo u řidiče při vaší první jízdě. Počet
zakoupených jízdenek není limitován
a využívat je můžete postupně. Jakmile všechny zakoupené jízdenky spotřebujete, lze objednat další a převzít
a uhradit je při následující jízdě u řidiče.
Ve voze mohou cestovat až čtyři senioři, ale každý musí danou částku uhradit.
Služba SENIOR TAXI není počtem
jízd nijak omezena. Počítáme s vaší seriózností, že nám dáte včas vědět v případě, že si službu objednáte, ale nebudete moci ji využít.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 777 320 957. Rádi Vám poskytneme bližší vysvětlení či informace.
Za Služby města Slavičína, s. r. o.,
Jan Janeček, jednatel

Svoz tříděného odpadu

Spolehlivě a včas

První SENIOR TAXI vyjede už v červnu
Jak jsme vás již v minulém čísle
zpravodaje informovali, Služby města
Slavičína ve spolupráci s městem Slavičín pro vás spouští novou službu SENIOR TAXI. Věříme, že se podaří díky
tomuto programu zvýšit mobilitu našich starších spoluobčanů a že stejně
jako v řadě jiných měst bude služba SENIOR TAXI hojně využívána. Již nyní se
setkáváme s velkým zájmem, což nás
velmi těší. Registrování senioři již byli
s fungováním služby seznámeni. Zde
nabízíme doplňující informace pro ty
z vás, kteří ještě váhají.
Pro koho je služba SENIOR TAXI určena?
Autem označeným SENIOR TAXI
mohou cestovat občané Slavičína
a jeho městských částí Hrádku, Divnic a Nevšové starší 65 let a také osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Pokud budou chtít senioři tuto službu využívat,
je nutné si předem vyřídit registraci.

Kde si můžete registraci vyřídit?
Osobně v kanceláři Služeb města
Slavičína, ulice Pod Kaštany č. p. 50
ve Slavičíně nebo telefonicky na čísle
777 320 957. Mějte po ruce občanský
průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P.
Po registraci obdržíte kartičku, kterou
se budete před jízdou prokazovat řidiči.
Kdy, kde a jak si můžete službu objednat?
SENIOR TAXI bude možné využívat od 1. června 2017 denně od pondělí do pátku od 6.00 do 14.30. Jízdu je však nutné objednat minimálně jeden den předem na telefonním
čísle 777 320 956. Objednat si můžete
i více jízd najednou (například na celý
měsíc, pokud předem víte, v kterých
termínech budete jízdu potřebovat).
První objednávky budou přijímány
v pracovních dnech od 2. května 2017
(6.00 – 14.30). Je třeba udat datum
a hodinu přepravy, místo nástupu a cí-

lovou lokalitu.
Kam všude vás SENIOR TAXI doveze?
Senioři se mohou přepravit do těchto
cílových lokalit:
Poliklinika Slavičín
Městská nemocnice Slavičín (ambulance, laboratoř, rentgen, rehabilitace atp.)

Ordinace praktických lékařů na území města Slavičín
Ordinace odborných lékařů (oční,
zubní, atp.) na území města Slavičín
Lékárny na území města Slavičín
Městský úřad Slavičín
Fara ve Slavičíně
Hřbitovy (Slavičín, Divnice)
Pošta Slavičín
Vlakové nádraží Slavičín-Hrádek
A zpět z těchto lokalit do místa
bydliště.
Kolik vás bude stát jedna jízda a kolik lidí se může přepravit?
Jedna jízda po Slavičíně a Hrádku bude stát 20 Kč. Pokud pojedete
do nebo z Divnic nebo Nevšové do Slavičína, zaplatíte 30 Kč. Zpáteční jízda
je zpoplatněna stejnou částkou a musí
být rovněž dopředu objednána. Plat-

papír (modré pytle) 10. 5.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kar-

tóny (oranž. pytle) 31. 5.

Svoz bioodpadu
Oznamujeme občanům, že i v letošním roce bude probíhat svoz bioodpadu (jedná se především o trávu, listí a posekané větve), a to následující úterky: 16. 5., 13. 6., 11. 7.,
25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10.,
17. 10., 31. 10., 14. 11.
Tento odpad budou svážet Služby města Slavičína, s. r. o., pouze
v hnědých igelitových pytlích, které
je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ
Slavičín za cenu 10 Kč za kus. I nadále
je možné bioodpad zdarma odevzdat
na sběrném dvoře v areálu SMS Slavičín, s. r. o., (pondělí, středa, pátek
8.00 – 16.00 hodin, úterý, čtvrtek
8.00 – 14.30 hodin, 1. sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hodin) nebo na sběrném místě u kotelny Malé Pole (úterý, středa 12.00 – 16.00 hodin, sobota 8.00 – 12.00 hodin).
Odbor správy majetku
a životního prostředí MěÚ Slavičín

Zprávy z domečku pro děti
kde si mohli vyzkoušet nelehké tvoření z hlíny a práci s glazurami.
Typicky aprílový měsíc byl zakončen
akcí Orient show v sobotu 29. dubna
2017, kterou pro veřejnost připravila
taneční skupina Tamarind ve spolupráci s DDM Slavičín. Sálem Sokolovny se
linuly tóny orientálních písní a byl pro
vás připraven bohatý program: několik tanečních vystoupení, hosté, WAR
SPORTS TEAM – Karate. Celá akce se
uskutečnila za finanční podpory města Slavičín.
Duben byl letos ve znamení požehnaných velikonočních svátků. Na Zelený čtvrtek si děti přišly vyrobit spoustu
krásných dekorací. O tom, že to v domečku opravdu žilo, jsme se mohli přesvědčit při počtu 33 zapsaných dětí.
Děti se s radostí účastnily tvoření, vyráběly si slepičky – stojánky na vajíčka, krásné zaječí slečny i zajíčky s vajíčkem, věnečky, zasely si obilí do mističek a vyrobily ozdobná vajíčka z organzy i barvená vajíčka. Po obědě přišel
strýček Jožka a děti se pustily do pletení pomlázky, o kterou měli zájem nejenom kluci, ale i holky. Prostě byl to
den, jak se patří.
Po celý duben měla veřejnost možnost zhlédnout výstavu výrobků, které
vytvořily ruce předškoláků, dětí mladšího školního věku i staršího školního
věku a také klienti Charity Sv. Vojtěcha ve Slavičíně.
Výstava byla zahájena 4. dubna
2017 v 3. podlaží knihovny ve Slavičíně. Atmosféra dýchala hlavně dětmi,
které výstavě vdechly duši. V této souvislosti děkujeme všem těm, kteří byli
u slavnostního zahájení a přispěli k příjemné atmosféře.
O týden později jsme pozvali rodiče s dětmi na dvě keramické dílničky,

Výstava DDM v městské knihovně
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A jaké akce nás čekají v květnu:
 5. 5. 2017 celodenní zájezd
do Brna (návštěva vědeckotechnologického parku VIDA) pro školáky
a přednostně handicapované žáky a klienty Charity. Přihlášky jsou v DDM Slavičín i ve školách. Poplatek činí 350 Kč.
Zájezd je finančně podpořen z dotace
města Slavičína.
 12. 5. 2017 II. konference pedagogů volného času, domů dětí a středisek volného času ve Zlíně.
15. – 19. 5. 2017 „Týden otevřených
dveří v DDM“, tím srdečně zveme veřejnost na prohlídku Domu dětí i zájmových kroužků. Rozvrh hodin jednotlivých kroužků se dozvíte v chodbě DDM.
20. 5. 2017 „Čtyřboj ženských družstev“, akce bude probíhat ve sportovní hale Slavičín a kuželně. Akci pořádá DDM Slavičín ve spolupráci s Nadací J. Pivečky a je finančně podpořena městem Slavičín.
 24. 5. 2017 „Literárně historické toulky Slavičínem“, akci pro rodiče a děti připravila knihovna Slavičín
za spolupráce DDM Slavičín. Děti budou mít možnost navštívit historická
místa Slavičína, do kterých by se jen
tak nedostaly.

Ještě připomínáme nabídku našich aktivit na období hlavních, letních prázdnin:
pobytový tábor v horském hotelu Ebeka v termínu:
1. – 8. 7. 2017, cena: 3 200 Kč, cena
zahrnuje: stravu 5x denně a pitný režim
na 8 dnů, ubytování, cestovné a vstupy
na koupaliště, ceny, pedagogický dozor.
příměstský tábor se sportovním
zaměřením v termínu:
10. – 14. 7. 2017, cena: 950 Kč
příměstský tábor se všeobecným
zaměřením v termínu:
17. – 21. 7. 2017, cena: 950 Kč

příměstský tábor s indiánským zaměřením v termínu:
24. – 28. 7. 2017, cena: 950 Kč
příměstský tábor s pohádkovým
zaměřením v termínu:

31. 7. – 4. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s tvořivým za-

měřením, v termínu:
7. – 11. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s námořnickým
zaměřením, v termínu:
14. – 18. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor se sportovním
zaměřením, v termínu:
21. – 25. 8. 2017, cena: 950 Kč
Ceny příměstských táborů zahrnují:
oběd, pitný režim, výlety, ceny, vstup
na koupaliště, opékání, pedagogický
dohled. Informace o přihláškách sledujte na webových stránkách DDM, Facebooku DDM, přímo v DDM i v dalším
čísle Slavičínského zpravodaje. Děti již
dostaly přihlášky s dostatečným předstihem ve školách.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Vzdělávací středisko
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po 8.00 – 14.15
Út 8.00 – 18.00
St 8.00 – 14.15
Čt 8.00 – 14.15
Pá 8.00 – 14.15
V tuto dobu je možné využívat
12 PC a Internet zdarma. Denní limit
na návštěvníka je 1 hodina. Za poplatek je možnost tisku, kopírování a ukládání dokumentů na média,
vazbu do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí je možnost využití PC učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
Práce na PC pro pokročilé
20 hodin (700 Kč)
Internet a komunikace přes internet – 12 hodin (400 Kč)
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 30 hodin (1 000 Kč)
Základy daňové evidence
30 hodin (1 000 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
počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků. Hlaste
se na telefonním čísle 571 110 425,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky...
Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace vám
poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první
podlaží
Plán aktivit na květen: šití
z ponožek
Připravujeme:
 Slavičínský čtyřboj ženských
družstev o pohár města Slavičína
V sobotu 20. 5. 2017 od 14.00 hodin Vás čeká tradiční soutěž v kuželkách, hodu na koš, kopu a střelbě na branku.
KDE: Sportovní hala a kuželna
ve Slavičíně
PRO KOHO: čtyřčlenná družstva žen
od 18 do 99 let (místní i přespolní firmy, organizace a spolky nebo jakkoliv sestavená družstva)
VSTUP: volný, občerstvení pro soutěžící i pro návštěvníky zajištěno
INFO: Nadace J. Pivečky –
571 110 425, 739 095 315, njp@pivecka.cz,
DDM – 577 341 921, 604 155 312,
kdmslav@zlinedu.cz
Těší se na Vás pořadatelé: Nadace
Jana Pivečky a Dům dětí a mládeže Slavičín.
 Výtvarný příměstský tábor:
10. – 14. 7. 2017
 Anglický příměstský tábor:
14. – 18. 8. 2017

Základní škola Slavičín-Vlára
Další úspěch v matematice
Velkou radost nám udělal Víťa Štefaník z 9. A, který jako vítěz okresního kola Matematické olympiády, kde
získal plný počet bodů, postoupil
do krajského kola. To se konalo v úterý 21. března 2017 ve Zlíně. Konkurence byla veliká – 31 žáků převážně z víceletých gymnázií z celého kraje. Víťa
zachoval pevné nervy a s klidem sobě
vlastním vyřešil tři ze čtyř velmi těžkých úloh. S počtem 17 bodů obsadil
krásné 4. místo a od stupňů vítězů ho
dělil pouze jediný bod. Víťovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Rostislav Gorecký
Pravěké malování ve školní družině
Školní družina se již tradičně zúčastňuje Krajské výtvarné soutěže
školních družin, kterou organizuje
4. Základní škola ve Zlíně. Po vyhlášení letošního tématu „Cesta do pravěku“ nebyla o malíře a malířky žádná
nouze. Všichni se s velkou chutí začali
poctivě zamýšlet nad motivem a pod
jejich rukama postupně vznikala díla
s náměty pravěku a světa dinosaurů.
Při zpracování tématu projevili velkou
píli a fantazii. Porota ve Zlíně ocenila
z naší školní družiny dva žáky – Filipa
Tomečka z 2. B a Terezu Žákovou z 3. C.
Oběma patří velká gratulace.
Soňa Lysá

„Modrá škola“
Ve středu 22. března 2017, kdy se
slaví Světový den vody, jsme na naší
ekoškole uspořádali celoškolní projektové dopoledne s názvem Modrá škola.
Žáci i vyučující přišli v tento den v modrém oblečení a téma voda se prolínalo napříč všemi vyučovacími předměty. O vodě se povídalo, zpívalo, počítalo, luštily se křížovky a plnily kvízové úkoly. Žáci se taky zamýšleli nad významem ochrany čistých vodních toků
pro život na Zemi, nad denní spotřebou pitné vody pro člověka a dozvěděli se spoustu dalších údajů o vodě.
Voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává,

a proto je nutné, abychom si všichni
už od nejútlejšího věku uvědomovali
její důležitost. A to byl cíl našeho celoškolního programu.
Mgr. Hana Majeriková
Sportovní výkony v ZŠ Slavičín-Vlára
 Florbalový turnaj 4. – 5. tříd
pro žáky Centra sportu
V rámci centra sportu Slavičín jsme
uspořádali 4. dubna 2017 ve sportovní
hale florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo pět týmů: ZŠ Slavičín-Vlára,
ZŠ a DDM Brumov-Bylnice, DDM Slavičín, ZŠ Vlachovice, ZŠ Slavičín – Malé
Pole. Celkem se odehrálo dvacet utkání. Atmosféra turnaje nepostrádala
napětí a skvělé výkony hráčů. Nechyběl zde ani hudební doprovod a četné povzbuzování fanoušků. Celý turnaj proběhl v duchu fair play. Nejlepším týmem turnaje se po dramatickém konci stal výběr ZŠ Slavičín-Vlára. Všichni účastníci obdrželi pamětní medaili. Naši školu výborně reprezentovali tito žáci: Michal Janšta, David Janšta, Jiří Maček, Matěj Boráň,
David Olexa, David Hamalčík, Viktorie Cuřínová a Soňa Žáčková.
1. místo na Velikonočním nohejbalovém turnaji
V pondělí 10. dubna 2017 proběhl ve sportovní hale v Brumově-Bylnici 4. ročník Velikonočního nohejbalového turnaje pro žáky základních
škol a víceletých gymnázií. Celkem se
turnaje zúčastnilo 10 družstev a žáci
naší školy se prezentovali velmi dobrými výkony.
V mladší i starší kategorii nenašla
družstva ZŠ Slavičín-Vlára přemožitele. V mladší kategorii na hřišti dominovali Radim Hamalčík, Jakub Bor
a Adam Ščuglík a za své výkony byli

oceněni zlatými medailemi.
Ve starší kategorii 1. místo vybojovali Michael Gergela, Vítek Svoboda
a Filip Melichařík. Na závěr celého turnaje byli vyhlášeni nejlepší hráči. Byli
to opět naši reprezentanti. Ve starší

kategorii byl vyhlášen nejlepším hráčem Michael Gergela a v mladší kategorii Radim Hamalčík.
Ing. David Ptáček
Rozšířená výuka přináší výsledky
Letošní celostátní testování 8. tříd
Kalibro potvrdilo vynikající kvalitu
výuky jazyka anglického i matematiky na naší škole. Ve všech ročnících
II. stupně jsme před lety navýšili počet
hodin na čtyři hodiny v týdnu u jazyka
anglického a na pět hodin v 6. a 8. ročníku u matematiky. Zvýšení počtu hodin spolu s kvalitní výukou přináší výsledky ve srovnávacích testech na různých úrovních. Letos se škola díky výsledkům v angličtině umístila v první
desetině a u matematiky ve třetí desetině hodnocených škol. V hodnocení tříd se pak ve všech třech předmětech, tedy i v jazyce českém, umístila
8. A na příčce nejvyšší. Naši absolventi tak získávají velmi dobré předpoklady pro další studium na středních školách.
PaedDr. Petr Navrátil

Slavičánek vystoupil s pásmem Ševci na Valašském kumštu v Sokolovně.
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
O vyhlášení dalšího kola příjímacího
řízení se informujte přímo na škole.
Soutěžní úspěch studentů
 Středoškolská odborná činnost
– okresní kolo ovládli naši studenti:
v oboru fyzika 1. místo Hubert Plášek, v oboru chemie 1. místo Josef Tomeček, v oboru biologie 1. místo Michaela Machů, v oboru strojírenství 1. místo Radek Šuráň, 2. místo Lumír Zezulka, v oboru učební pomůcky 1. místo
Luděk Bařinka a v oboru informatika
1. místo Štěpán Rožník

Postup do celostátního kola
Vynikající 2. místo vybojovala v krajském kole olympiády z jazyka českého
Vendula Machalová z kvarty a tím si zajistila postup do celostátního kola. Gratulujeme k úspěchu.
Dějepisná týmová soutěž studentů gymnázií
Krásné 2. místo vybojoval náš nový
tým ve složení Marie Koudelová, Petra Kubasová a Vojtěch Tarabus z kvinty a automaticky tak postupuje do mezinárodního kola, které se bude konat
v listopadu v Chebu. Letošním tématem
jsou Léta strachu i naděje 1949 – 67
v naší společné česko-slovenské historii. Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy.

pisné olympiády dne 20. března 2017
v Kroměříži získala krásné 2. místo.
O jejích znalostech o Habsburcích
18. století svědčí fakt, že získala 94
bodů z možných 100. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády
Blahopřání patří Michalu Kailerovi z primy, který zvítězil v krajském
kole zeměpisné olympiády kategorie
A. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Úspěch ve fyzikální olympiádě
Blahopřeji Amálii Maryášové z kvarty, která se v okresním kole fyzikální
olympiády kategorie E stala úspěšnou
řešitelkou a získala 4. – 5. místo.
Matematická olympiáda
Timotej Mitura – 2. místo v okresním kole z 61 účastníků kategorie Z 7.
Kateřina Váňová z kvarty skončila
na krásném 7. místě v krajském kole
matematické olympiády. Jakub Červeňan a Ondřej Novotný získali 11. místo
z 39 účastníků v kategorii Z 6.
Studentské noviny
Dne 4. dubna 2017 byl náš redakční tým oceněn za nejlepší školní časopis v Holešově šéfredaktorem Kroměřížského deníku. Z 15 školních novin se
naše noviny umístily na 2. místě.
Biologická olympiáda kategorie D
Ondřej Novotný z primy obsadil
na okresním kole biologické olympiády
5. místo v konkurenci 37 přírodovědců.

hodnocení polymerních povrchů a jak
pracuje laser, ze kterého si každý z nás
odnesl výrobek dle vlastního výběru.
V průběhu následujících dnů jsme zavítali do fyzikální laboratoře, kde byly
mikroskopy v hodnotě několika milionů, a do metrologické laboratoře, kde
jsme viděli, jak funguje vysokorychlostní kamera v praxi.
Studenti třídy sexty
Osvětim
Dne 28. března 2017 se naši studenti tříd kvinty, sexty a septimy zúčastnili
exkurze Osvětim – Krakov. V dopoledních hodinách proběhla prohlídka koncentračního tábora s českými průvodci,
kde studenti mohli na vlastní oči vidět
hrůzy nacistického režimu. Odpoledne
bylo věnováno středověkému Krakovu. Prohlédli si královský hrad Wavel,
Jagellonskou univerzitu a mnoho dalších historických míst tohoto krásného města. I když byl tento den náročný, studenti si ho náležitě užili a odnesli si mnoho zážitků.

Týden vysokoškolákem
Ve dnech 13. – 17. března 2017 se
17 studentů naší školy zúčastnilo stáže pod názvem „Týden vysokoškolákem“. Po dobu pěti dnů jsme měli možnost nahlédnout a poznat, jak vypadá
opravdový život na Univerzitě Tomáše
Bati. Tento projekt se zaměřil na Fakultu technologickou a její konkrétní
ústavy. Viděli jsme, jak probíhá práce
na CNC frézkách od 3D návrhu po finální výrobek, vstřikování plastů, včetně

,

ný oběd a krátké volno, které jsme trávili na pokojích a vyjídali naše zásoby
sladkostí. Později jsme navštívili bazén nebo si zahráli ping-pong. Nechyběly různé tvůrčí a komunikativní aktivity a společné hry, kde jsme se například museli vžít do role posledních
přeživších na Zemi. Nakonec nám náš
skvělý učitelský doprovod – paní Černíčková a Mikulcová ukázaly své telepatické schopnosti, které nám vyrazily dech a nad jejichž trikem stále přemýšlíme. Nechyběla spousta focení, jak
už to ve třídě s převahou holek bývá.
Musím říct, že i přes nedostatek spánku jsme si všichni tuto akci moc užili
a už teď plánujeme, kam se zase společně vypravíme.
Klára Strnadová, kvarta

Stáž v Diepholzu
Po d v e d e n í m M g r. B a č o v é
a Mgr. Ťulpové se 13 studentů gymnázia účastnilo pravidelné výměnné stáže s německými partnery od 24. dubna 2017.

Základní umělecká
škola Slavičín
Kvarta na projektové aktivitě
Tak, jak je to v kvartě zvykem,
i u nás, 30. – 31. března 2017, proběhl
dvoudenní výlet za účelem „zlepšení
vztahů ve třídě“ v rámci minimálního
preventivního programu. My jsme si
vybrali hotel Jelenovská u Valašských
Klobouk. Počasí bylo krásné, a tak jsme
se na hotel vydali pěšky. Po příchodu
následovalo rozdělení pokojů, vydat-

Zápis do ZUŠ

Krajské kolo dějepisné olympiády
Veliká gratulace patří Vendule Machalové, která v krajském kole děje-
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 Hudební obor
Vážení rodiče, pokud máte zájem
o studium svého dítěte v hudebním
oboru ZUŠ Slavičín, dostavte se s ním
do ZUŠ k zápisu, který proběhne v přízemí v ředitelně školy v těchto dnech:
 nástrojová výuka a pěvecké sbory
úterý 9. 5. od 16.30 do 18.00 hodin,
středa 10. 5. od 16.30 do 18.00 hodin,
pondělí 15. 5. od 15.00 do 18.00 hodin

a úterý 16. 5. od 16.30 do 18.00 hodin
Předem si promyslete a zvolte
hlavní nástroj studia a také náhradní
nástroj, pokud by Vám z kapacitních
důvodů nebylo možné vyhovět. Nabídka vzdělávacího zaměření v ZUŠ
Slavičín ve školním roce 2017/2018:
klavír, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, tuba, klávesové nástroje (při volbě jakéhokoliv dechového nástroje žák začíná hrát nejprve na zobcovou flétnu jako na tzv. přípravný nástroj)
Do sborového zpěvu přijímáme neomezený počet dětí ve věku
od 7 do 13 let.
Při zápisu obdržíte důležité informace ohledně studia jednotlivých nástrojů a další obecné informace, kte-

ré Vás budou zajímat. Zároveň zde
uhradíte zálohu na školné pro školní
rok 2017/2018 ve výši 500 Kč. Pokud
se k zápisu v daném termínu nemůžete z vážných důvodů dostavit, kontaktujte, prosím, vedení školy na tel.
577 341 201 a domluvte si náhradní
termín Vaší schůzky.
Výtvarný obor
Dovolujeme si Vám také nabídnout
studium výtvarného oboru v naší škole. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků v oborech
plošná a prostorová tvorba, které jsou
v průběhu studia doprovázeny vstupy
z dějin umění. Děti nejprve intuitivně
a později vědomě pracují s výtvarnými
prvky, učí se je pojmenovat, porovnávat s nimi své pocity, postřehy a myšlenky. Výtvarný obor tedy pracuje s ře-

Rodinné a mateřské centrum
R
Program na květen 2017
 Po 1. 5. Zavřeno – Státní svátek
 Út 2. 5. 10.00 Čtenářem od batolete – půlhodinka zábavného čtení,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 2–3 roky
 St 3. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
 Čt 4. 5. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1–2 roky, 14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 5. 5. 10.00 Miniškolička pro děti
1–6 let
 Po 8. 5. Zavřeno – Státní svátek
 Út 9. 5. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 2–3 roky, 13.00 Pohybové hrátky
pro děti 2–3 roky
 St 10. 5. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 1–2 roky, 13.00 Pohybové hrátky
pro děti 1–2 roky
 Čt 11. 5. 10.00 Tvořílek pro děti 1–2
roky, 14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 12. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
2–3 roky
 Po 15. 5. 10.00 Tvořílek pro děti –
Kuchtíkovy hrátky
 Út 16. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3roky, 13.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky
 St 17. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 1–2 roky
 Čt 18. 5. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1–2 roky, 14.30 Canisterapie pro děti
Pá 19. 5. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let

So 20. 5. 14.00 Olympijské hry (Výletiště hrádek)
Po 22. 5. 10.00 Hudební Miniškolička
Út 23. 5. 10.00 Pohybové hrátky
pro děti 2–3 roky, 13.00 Pohybové hrátky pro děti 2–3 roky
St 24. 5. 10.00 Pohybové hrátky
pro děti 1–2 roky, 13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
Čt 25. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
1–2 roky, 14.30 Canisterapie pro děti
Pá 26. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
2–3 roky
Po 29. 5. 10.00 Tvořílek pro děti –
Stříháme, skládáme, lepíme
Út 30. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky,
13.00 – Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 2–3 roky
St 31. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 1–2 roky
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s., pořádá pro děti od 5 let tyto
příměstské tábory:
Pohádkový příměstský tábor
Rokytnice (41 budova u hřiště)
10. 7. – 14. 7. 2017
Cena: 950 Kč
Vedoucí tábora: Mgr. Lenka Tomečková
Malý badatel s Belou
Nevšová (areál SDH na hřišti)
17. 7. – 21. 7. 2017
Cena: 950 Kč
Vedoucí tábora: Daniela Kuncová

meslnou stránkou výtvarného projevu a zároveň prohlubuje vztah k vnějšímu světu a sobě samému.
Pokud máte zájem o studium, dostavte se k zápisu do ZUŠ ve stejných
termínech jako u hudebního oboru,
a to do ředitelny školy nebo učebny
výtvarného oboru. Zde obdržíte přihlášku a další informace o studiu, zároveň v případě přijetí zaplatíte zálohu na školné ve výši 500 Kč na školní
rok 2017/2018.
Na setkání s Vámi a novými žáky se
těší učitelé ZUŠ Slavičín

Promenádní
koncert

ZUŠ Slavičín a ZUŠ Luhačovice
v neděli 21. května 2017
od 15.00 hodin
před radnicí ve Slavičíně
(v případě nepříznivého počasí
v Sokolovně Slavičín)

Základní umělecká škola Slavičín
Mezi Šenky 121
tel: 577 341 201
e-mail: reditel@zus-slavicin.cz
webové stránky: www.zus-slavicin.cz

Zázraky přírody s Belou
Rokytnice (41 budova u hřiště)
31. 7. – 4. 8. 2017
Cena 950 Kč
Vedoucí tábora: Daniela Kuncová
Malý badatel s Belou
Lipová – sportovní areál
7. 8. – 11. 8. 2017
Cena: 800 Kč
Vedoucí tábora: Daniela Kuncová
Kontaktní osoba: Mgr. Simona
Goňová, tel.: 731 870 221,
gonova@mc.slavicin.org
Přihlášky na tábory naleznete k vyplnění online na www.mc.slavicin.org.
Facebook: Rodinné a mateřské centrum Slavičín
Mateřské centrum Slavičín
a hasiči z Hrádku pořádají

Tábor při Charitě
aneb Neseď doma
jako pecka
Termín: od 14. 8. do 18. 8. 2017
Místo konání: Slavičín
Bohatý zážitkový program pro děti
od 6 let do 12 let, v pracovní dny od 7.00
do 15.30 hodin
Kreslení pravou hemisférou, celodenní výlety, pohybové aktivity, výtvarné dílničky, canisterapie, angličtina hrou
a další aktivity
Cena 1 000 Kč zahrnuje nápoje, stravu – svačinu a oběd, vstupné, jízdné, materiály, lektorné, zdravotnický dohled aj.
Přihlášky jsou k dispozici na www.slavicin.charita.cz nebo na Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115,
tel.: 734 435 242
Termín odevzdání vyplněných přihlášek
je do 21. července 2017.

na výletišti v Hrádku
20. května 2017
od 14.00 hodin

DĚTSKÝ
OLYM
MPIJSKÝ
Ý
DEN
Sportovní disciplíny
pro 3 věk
kové kategorie:
A (0 – 3 rok
ky), B (4 – 6 roků),
C (7 a více roků),
silniční cyk
klistika, skeleton,,
atletika, gym
mnastika, basketb
bal,
lukostřelba, tenis, fotbal a jin
né.
Program: hry a soutěže pro
o
děti, malován
ní na tvář, výtvarná
á
dílnička, hudba, občerstvení.
Vstupné
é dobrovolné.

Poděkování
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje
členkám Českého svazu žen ze Slavičína,
dobrovolníkům a dárcům za finanční podporu ve výši 3500 Kč, poskytnutou z výtěžku slavičínských fašanků roku 2017.
Dále děkujeme za finanční podporu:
obci Lipová – poskytnutá částka 5 000 Kč,
obci Rudimov za 4 000 Kč, obci Rokytnice za 5 000 Kč a městu Valašské Klobouky za 5 000 Kč. Získané finanční částky
budou využity na podporu charitního
díla a na podporu poskytovaných sociálních služeb.
Děkujeme, že pomáháte s námi.
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VZPOMÍNÁME

Dne 2. května 2017 uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila dcera,
manželka, maminka a babička,
paní Irena PROCHÁZKOVÁ, rozená Šímová
z Bohuslavic. Dne 5. dubna 2017 nás navždy
opustila její sestra, paní Dagmar HRUBÁ,
rozená Šímová. S láskou a úctou vzpomínají
manželé, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 8. května 2017 by se dožil 100 let pan
py
Karel ZVONEK a v červnu 2017 uplyne
23 let od úmrtí paní Františky ZVONKOVÉ.
Vzpomíná na ně syn s rodinou a ostatní
příbuzní.

Dne 9. května 2017 vzpomeneme
9. výročí úmrtí našeho syna a bratra,
pana Jiřího MORBITZERA.
Stále vzpomínají rodiče a sestry.

Dne 19. května 2017 vzpomeneme
p
6. smutné výročí úmrtí pana Josefa JÁGRA
z Divnic. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. května 2017 vzpomeneme
p
1. výročí úmrtí pana Josefa BARTOŠÍKA
z Divnic. Za tichou vzpomínku děkují synové
a dcera s rodinami.

Dne 22. května 2017 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Rostislava CHALUPY ze Šanova.
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcera Eva a syn Rostislav s rodinami.

Dne 23. května 2017 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Ing. Františka BILA.
Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 3. května 2017 uplynou 3 smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Ing. Jiří MUSIL z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Paní Hedvika NOVÁKOVÁ
nás již navěky opustila.
Dne 21. května 2017 uplyne 1 rok od její
smrti. Ale ona zůstává navždy zapsána
v našich srdcích. Stále na ni vzpomínají
syn Jaroslav a dcera Miroslava s rodinami
a sestra Marie.

Dne 28. května 2017 uplyne 10 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav MATULA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, rodiče a sourozenci.

Dne 21. května 2017 si ppřipomeneme
p
4. výročí úmrtí paní Jarmily KRNÁČOVÉ,
rozené Novákové.
S láskou a úctou vzpomínají děti,
rodiče a sourozenci s rodinami.

Dne 11. května 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí
ý
úmrtí
pana Stanislava BELŽÍKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují synové s rodinami.

Dne 4. května 2017 uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jan DOMORÁD
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinou. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. května 2017 vzpomeneme
1. výročí chvíle, kdy nás tragicky opustil
ve věku nedožitých 44 let náš drahý
a milovaný tatínek, syn, bratr, vnuk a strýc,
pan Ladislav URBAN.
Za tichou vzpomínku děkují dcera Adélka,
rodiče, bratr a ostatní příbuzní.
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Dne 25. května 2017
by se dožil 90 let pan František GOTTFRIED
z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 12. května 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava ČÍŽE ze Slavičína.
S láskou vzpomínají manželka,
synové a rodiče.
Děkujeme všem, kteří se dne 23. března
2017 naposledy
p
rozloučili s panem Josefem
STRAŇÁKEM. Rodina Straňákova a Beňova.
Děkujeme všem, kteří dne 3. dubna 2017
doprovodili na poslední cestě
pana Jaroslava BARCUCHA.
Zarmoucená rodina

Dne 31. května 2017 uplyne
p y 20 let
od úmrtí pana Karla PLÁŠKA ze Slavičína.
Dne 14. června 2017 by se dožil 65 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Naďa,
dcera Andrea s rodinou, maminka Otílie
a sestra Ivana s rodinou.
Dne 28. května 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Boženy MILIČKOVÉ ze Šanova.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Oto, Milan, Libor a Radek s rodinami.

Dne 10. května 2017
vzpomeneme nedožité 95. narozeniny
pana Josefa TALAFY.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří dne 1. dubna 2017
doprovodili na poslední cestě paní Františku
MATUŠINCOVOU. Děkujeme rovněž
za květinové dary. Rodina Matušincova.

Blahopřání
Dne 19. května 2017
oslaví krásné
90. narozeninyy ppaní
Anna DULÍKOVÁ
z Hrádku.
K přání pevného
zdraví a vitality se
připojují dcery
a synové, vnoučata
a pravnoučata.

Společenská kronika
NAROZENÍ – BŘEZEN
Milan Kutěj a Dominika Basariková – dcera
Laura
Miloš Dvořák a Lenka Dvořáková Matějková
– dcera Linda Viktorie
Petr a Andrea Hofschneiderovi – syn Daniel
Martin a Lucie Knotkovi – dcera Thea
Tomáš Čuřík a Ivana Poláčková – dcera Natálie

ÚMRTÍ
4. 3. 2017 Rostislav Marek, 57 let, Hrádek
5. 3. 2017 Milada Bačová, 77 let, Petrůvka
10. 3. 2017 Josef Kment, 68 let, Hrádek
10. 3. 2017 Josef Polášek, 89 let, Petrůvka
12. 3. 2017 Jan Janků, 80 let, Hrádek
15. 3. 2017 Emil Vrba, 85 let, Slavičín
18. 3. 2017 Josef Hlavica, 84 let, Slavičín

Turnaj mládeže ve stolním tenise

V sobotu 15. dubna 2017 se uskutečnil ve sportovní hale SK Slavičín závěrečný krajský turnaj mládeže ve stolním tenise. Hrálo se na 14 stolech
a účast byla rekordní, přijelo 90 dětí
z 34 oddílů. Soutěžilo se v osmi věko-

vých kategoriích, a protože to byl závěrečný turnaj, vítězové byli odměněni diplomy a poháry.
Nejúspěšnějším hráčem celkově byl Tomáš Černohorský ze Sokola
Vsetín, který je ročník narození 2004,
a přesto vyhrál kategorii mladších
a starších žáků a v dorostu byl celkově
druhý. Je to jeden z největších talentů stolního tenisu v republice. Turnaje se zúčastnili i dva domácí hráči Tobiáš Drápala a Jan Droščák, kteří ve
se své kategorii umístili na rozhraní
druhé a třetí desítky.
Výsledky:
nejmladší žáci:: 1. Černohous (Jisk-

Sportovec, o kterém nic nevíme
Je jím náš občan Dalibor Jedlička.
Narodil se s těžkou poruchou sluchu,
kvůli které navštěvoval již od svých
tří let mateřskou i základní školu pro
neslyšící ve Valašském Meziříčí. Již
v této době sportoval a hrál za tuto
školu. Po ukončení školy a vyučení
odešel do Brna za dalším studiem
a prací. Jeho sportem byl florbal,
ale také futsal, kde hrál jako bran-

kář. V Brně hrál v klubech neslyšících,
ale i slyšících. Neslyšící futsalisté nemají vlastní soutěž. Hrají jen přátelské
zápasy a hlavně turnaje doma i v zahraničí. Hostoval za kluby neslyšících
z Ostravy, Trenčína a Nových Zámků.
Po tragické události, která ho potkala, se vrátil zpět do Slavičína. Nyní
hraje futsal za Vítkovice. Svými výkony v brance umí podržet své spolu-

19. 3. 2017 Josef Straňák, 61 let, Slavičín
24. 3. 2017 Antonín Dulík, 93 let, Slavičín
25. 3. 2017 Františka Výletová, 83 let, Nevšová
27. 3. 2017 Františka Matušincová, 82 let, Slavičín
29. 3. 2017 Jaroslav Barcuch, 80 let, Nevšová
30. 3. 2017 Emil Žák, 77 let, Praha 3

ra Otrokovice), 2. Dalajka (KST Zlín),
3. Lekeš (Újezdec)
nejmladší žákyně: 1. Duláková (KST
Zlín), 2. Šedivá (KST Zlín), 3. Kopečná
(Sokol Kostelec)
mladší žáci:: l. Baroš (Sokol Horní Bečva), 2. Kozelek (TJ Nivnice), 3. Sigmund (Holešov)
mladší žákyně:1.
: Hanáková (Sokol Vsetín), 2. Vrzalová (TJ Hluk), 3. Holíková
(Sokol Vsetín)
starší žákyně: 1. Hanáková (Sokol Vsetín), 2. Vrzalová (TJ Hluk), 3. Krčmářová (Sokol Vsetín)
starší žáci:: 1. Koudelík (KST Zlín),
2. Janečka (Jiskra Otrokovice), 3. Škrla (TJ Rožnov)
dorostenky:: 1. Hanáková (Sokol Vse-

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

tín), 2. Lekešová (TJ Újezdec), 3. Bezděková (KST Zlín)
dorostenci:: 1. Černota (TJ Rožnov),
2. Koudelík (KST Zlín), 3. Fojtík (Sokol Vsetín)
Pořadatelé z SK Slavičín děkují
za podporu firmám ELVA a ORA, mladým hráčům za předvedené hodnotné výkony.
Další stolnětenisovou akcí ve slavičínské sportovní hale byl v sobotu 22. dubna 2017 od 9.00 hodin TOP
hráčů Valašska, kterého se zúčastnilo 12 nejlepších hráčů hrajících nejvýše regionální soutěž 1. třídy. S výsledky TOPU vás seznámíme v červnovém
zpravodaji.
Stolní tenis Slavičín

hráče a často se zasloužil o vítězství nebo dobré umístění v soutěžích. Mnohokrát byl vyhodnocen
jako nejlepší brankář turnaje.
Jeho největším úspěchem byla
reprezentace České republiky
na mistrovství Evropy neslyšících ve futsalu na pozici brankáře v roce 2016, které se konalo
ve Španělsku.
Přejeme mu další úspěchy.
Ladislav Jedlička, dědeček

Prvenství ve Velikonočním turnaji obhájil tým Nicoma/TVD

Ve slavičínské sportovní hale se
na Velký pátek odehrál již XIII. ročník
Velikonočního turnaje hráčů nad 35
let, který se hraje zároveň jako Memoriál Jožky Štrbáka, rodáka z Vysokého
Pole a bývalého vynikajícího brankáře
divizního Slavičína, druholigových Slu-

šovic a také Vlachovic. V turnaji si letos
dalo dostaveníčko pět týmů, kdy mužstvo ze Zahradní na poslední chvíli kvůli
zranění svých hráčů odřeklo účast, ale
v příštím ročníku by už Zahradní měla
znovu startovat. Prvenství z loňského
roku obhajoval tým Nicomy/TVD, který letos angažoval novou posilu – bývalého hráče slavičínského Jerevanu
Tomáše Zoubka.
Týmy se v turnaji utkaly systémem
každý s každým a hned na úvod šokovala Nevšová favorizovaný tým HOPY,
v sestavě se zkušenými futsalisty Milanem Kovaříkem a Tomášem Hnilem.
Nevšová poté nestačila na Nicomu/
TVD, ale i tak měla stále medailové

ambice. V závěru se v turnaji trošku
přiostřilo, především v duelu Jestřabí
s Nevšovou, což by se ale stávat v turnajích této věkové kategorie nemělo.
O osudu XIII. ročníku se nakonec rozhodovalo až v samotném závěru, kdy
HOPA porazila Nicomu/TVD a v následné minitabulce tří týmů měla stejný počet bodů i skóre s Nicomou/TVD.
Nevšová měla také jednu prohru, ale
v tabulce tří celků měla nejhorší brankový poměr. O vítězi tak rozhodovalo
celkové skóre, které nakonec měli nejlepší hráči Nicomy/TVD a obhájili tak
loňské prvenství.
Nejlepším hráčem brankářem turnaje byl vyhlášen Pavel Fojtík z Jestřa-

bí, nejlepším střelcem Tomáš Zoubek
z vítězného týmu, cenu pro nejlepšího
hráče získal Tomáš Hnilo z HOPY a nejstarším hráčem byl Olda Majc z Nicomy/TVD. Turnaj odřídila bratrská dvojice – Jiří a Staňa Belžíkovi. Záštitu nad
letošním ročníkem převzal místní futsalový klub SK Jerevan, který zakoupil poháry pro vítězné týmy a zapůjčil
dresy a míče do hry. Poděkování patří všem sponzorům této tradiční futsalové akce a další ročník se odehraje
ve stejném termínu.
Konečné pořadí XIII. ročníku:
1 . N i c o m a / T V D, 2 . H O PA ,
3. Nevšová, 4. Jestřabí, 5. AFLS MIX
Petr Koseček
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Městská knihovna
Výstava výtvarné tvorby dětí z mateřské školy Vlára.
Galerie městské knihovny, otevřeno v půjčovní době.

míná na své slavičínské kořeny a také pestrou profesní dráhu, která mimo jiné
obnášela i významný post velvyslance ČR v Chile a poté ve Venezuele. Díky
své profesi se setkal s mnoha slavnými osobnostmi a poznal mnoho exotických zemí. Na besedě zmíní také svou významnou literární tvorbu, zejména
cestopisy a literaturu faktu – např. knihu Výbuch nad tajgou, pojednávající
o tajemstvích tunguzského meteoritu. Součástí besedy je fotoprojekce a výstava fotografií přibližující historii rodiny Minaříků ve vestibulu knihovny.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 Čtvrtek 4. května 2017

Středa 31. května 2017

Veselé čtení s Nezbedníčkem
Nezbedný skřítek tentokrát obohatí předškoláčky v doprovodu dospělých o vědomosti z nových dětských encyklopedií pro nejmenší. Nebudou chybět hry na koberci, hádanky a výtvarné činnosti.
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny.

Svým osobním životem i úsměvnými profesními historkami Vás na besedě provede Arnošt Goldflam, slavný herec, spisovatel, režisér a muž mnoha dalších profesí.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Pozvání do městské knihovny u příležitosti 120. výročí
založení Čtenářsko-ochotnického spolku Palacký
 3. května 2017 – 29. května 2017

Arnošt Goldflam v hlavní roli aneb Z mého života…

Čtvrtek 4. května 2017

Pátek 2. června 2017

PhDr. Ladislav Slámečka, člen Klubu přátel historie Slavičínska, zavzpomíná na národní hrdiny a mučedníky II. stanného práva.
Připomene také oběti z řad slavičínských rodáků – bratry Josefa a Františka Minaříkovy, kteří byli před 75 lety za heydrichiády popraveni. Na besedě zazní i vzpomínky na 14 zavražděných rodinných příslušníků plk. in memoriam Josefa Valčíka, rodáka z nedaleké obce Smolina u Valašských Klobouk.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Výstava dokumentů a fotografií dokladujících historii a současnost slavičínského knihovnictví a divadla u příležitosti 120. výročí vzniku čtenářsko-ochotnického spolku Palacký. Akce se koná ve spolupráci s Klubem přátel historie Slavičínska a divadelními spolky SemTamFór a Pařez.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 2. června v 17.00 hodin v galerii
městské knihovny.

75. výročí Operace Anthropoid a její přesah na Slavičínsko

Čtvrtek 18. května 2017

Vzpomínky z jeviště a z knihovny

Počátky knihovnictví a divadla ve Slavičíně

Literární zlomky slavičínské
Velká výstava knih vztahujících se k dějinám zdejšího regionu spojená
s jejich prezentací.
Vystaveny budou i historické svazky pocházející z knihovny Čtenářsko-ochotnického spolku Palacký. V tento den zveme zájemce k návštěvě starožitné
studovny MUDr. Lumíra Horáka.
Začátek: 10.00 hodin, klubovna ve 3. podlaží knihovny.
Pondělí 15. května 2017 – pátek 19. května 2017

Knihy, které ještě potěší – velká darovací akce
V avizovaném období navštivte knihovnu a vyberte si knihy ZDARMA k doplnění svých domácích knihovniček v libovolném množství. Knihy byly městské knihovně věnovány čtenáři a návštěvníky s možností zařadit je do fondu či nabídnout je k dispozici zájemcům do osobního vlastnictví. Na výběr
budou různorodé knižní žánry titulů vydaných zejména před rokem 1990.
Výběr svazků bude návštěvníkům akce umožněn ve vestibulu knihovny
v její půjčovní době.
Středa 24. května 2017

Literárně-historické toulky Slavičínem
Zveme Vás na 12. ročník zábavně-naučné exkurze po slavičínských pamětihodnostech pořádaný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Každoroční vycházku městem mohou absolvovat děti i dospělí, kteří se formou naučné stezky seznámí s dějinami zdejších pamětihodností a také s historií vzniku města Slavičín.
Pořad je zpestřen akčním soutěžně-zábavným programem včetně scének
s tematikou nejstarších slavičínských vyprávěnek a pověstí. Zajištěno je občerstvení a táborák s opékáním špekáčků. Sraz je v 14.00 hodin u DDM. Je potřebné přihlásit se předem osobně nebo telefonicky v DDM (tel. 577 341 921)
nebo v knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení obdržíte přesné instrukce a přihlášku na akci.
Pátek 26. května 2017

Z rodiny slavičínských Minaříků do světa geologie a diplomacie –
setkání se spisovatelem Jiřím Jiránkem
RNDr. Jiří Jiránek, CSc., MBA, známý spisovatel, geolog a diplomat zavzpo-
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Čtenářsko-ochotnický spolek Palacký v roce 1918

Letošní rok je z hlediska významných městských výročí zcela výjimečný. V dubnu proběhly oslavy 90. výročí založení Sokolovny, v nadcházejících
měsících si připomeneme 120. výročí
od založení Čtenářsko-ochotnického
spolku Palacký. Z historických literárních zdrojů a dostupných odborných
pramenů se podařilo získat informace,
které v tomto článku osvětlí okolnosti vzniku jednak zdejší divadelní scény
a také první veřejné knihovny.
Centrem počátků kulturního a společenského života se stala budova tehdejší Rolnické záložny, jejíž vznik je datován rokem 1871 a kde od roku 1897
sídlil spolek Palacký. Existence knihovny je tedy úzce spjata právě se založením spolku Palacký, kdy se na popud medika Josefa Daníčka z Divnic
stala první veřejnou knihovnou v nana

šem městě. Zde bylo návštěvníkům
umožněno půjčovat si knihy zdarma.
Jen pro zajímavost v roce 1924 měla
310 zábavných a 30 naučných svazků,
60 čtenářů a 900 výpůjček. Když v roce
1927 došlo k propojení spolku Palacký
se Sokolem, převzala správu knihovny
obec. Knihovna i nadále mohla využívat prostory záložny, nyní už pod názvem Obecní knihovna. Během svého
působení byla knihovna mnohokrát
přestěhována a vystřídalo se v ní několik slavičínských osobností – knihovníků, jako např. Antonín Hromádka, Ladislav Výduch, František Remeš či Oldřich Kovalčík. Vedle knihovny obecní
přispívala k rozvoji vzdělanosti a osvěty také závodní knihovna JAPIS, založená v letech 1941 – 1942 spolumajitelem stejnojmenného obuvnického závodu Zdeňkem Pivečkou.
Pivečkou Tato knihovknihov

na sloužila nejen jeho zaměstnancům,
ale také veřejnosti. V roce 1949 se stala závodní knihovnou ROH (Revolučního odborového hnutí).
Rok 1967 byl co do historie knihovnictví ve městě přelomový. Po náročné přípravě a za vydatné pomoci tehdejší Okresní knihovny Gottwaldov došlo ke sloučení jak závodní knihovny,
tak i místní lidové (dříve obecní). Tak
vznikla knihovna Závodního klubu Družba Slavičín, která plnila zároveň funkci knihovny městské v útulných prostorách levého křídla slavičínského zámku.
V tomto období se také začíná
formovat tzv. Knihovnické
středisko Slavičín, sestávající se ze šesti okolních
lidových knihoven (Lipová, Loučka, Haluzice, Rudimov, Bohuslavice nad
Vláří, Nevšová) a dvou poboček (Hrádek, Divnice), jejichž
fondy byly postupem let zbudovány
a soustavně aktualizovány právě nově
vzniklou, sloučenou knihovnou. Pod vedením paní Věry Tlukové a později paní
Emílie Malíkové patřila tato knižní instituce mezi nejlepší ve Zlínském okrese
a získala mnohá ocenění za poskytování nadstandardních služeb a za další přínos k rozvoji kulturního dění ve městě.
V roce 1992 byl v rámci restitučních
nároků vrácen zámek rodině Wichterlových, přičemž došlo k přestěhování
městské knihovny do víceméně provizorních prostor v budově hasičské zbrojnice. Jejím zřizovatelem se namísto
Okresní knihovny Zlín v roce 2001 stalo město Slavičín. Vedení města vynakládalo značné úsilí přemístit knihovnu
do větších a reprezentativnějších prostor a od roku 2005 se postupně dařilo
tento sen měnit ve skutečnost. Město
Slavičín získalo v roce 2005 od tehdejších majitelů do vlastnictví tzv. Horákovu vilu, která byla v roce 2011 zrekonstruována nejen pro účely knihovny, ale
i tzv. Multifunkčního kulturního centra.
V současné době knihovna pod svou
střechou koordinuje činnost patnácti spolků a zájmových organizací, kterým zároveň poskytuje všemožné zázemí včetně technického. Nové prostory

Divadelní hra Mikuláš Dačický z Heslova
I. a II. díl v režii Ladislava Výducha z roku 1940

umožnily knihovně dále rozvíjet tradici významného kulturně-vzdělávacího centra ve městě, za což obdržela
ocenění Knihovna roku 2013 Zlínského kraje za přínos a rozvoj knihovnických a informačních služeb a za nadstandardní aktivity.
Tolik k minulosti a stručně i k současnosti zdejšího knihovnictví. Vzhledem k jeho dějinnému propojení s divadlem je nezbytné nahlédnout do historie slavičínského divadelnictví, které po celou svou éru hrálo nezastupitelnou úlohu v kulturním dění města.
Počátky ochotnického divadla jsou spojovány přibližně s rokem 1887.
Ale již v 90. letech 19.
století zde aktivně
hrával divadlo Čtenářsko-ochotnický spolek
Palacký, a to v sále Rolnické záložny. Po první světové válce se vedle spolku Palacký
začíná na místní ochotnické scéně objevovat také divadelní odbor místního
Sokola a později i Orla. V roce 1927 si
sokoli vybudovali svůj nový stánek, sokolovnu, která byla již vybavena jevištěm s elektrickým osvětlením. V tomto období se ochotnické odbory Sokola a Orla pravidelně podílely na divadelních vystoupeních. Až do roku
1940 byl rozvíjen čilý divadelní život,
zejména ochotnickým odborem Sokola, který v závěru tohoto roku sehrál
do té doby nejvýpravnější hru Ladislava Stroupežnického „Mikuláš Dačický
z Heslova“, I. a II. díl, v režii Ladislava
Výducha. Tato slavná etapa byla nuceně ukončena až německými okupanty
v roce 1941.
V roce 1944 se slavičínská mládež
pokusila založit nový divadelní spolek
Mladá scéna, zároveň však v lednu téhož roku je také ustanoven Spolek divadelních ochotníků Slavičín, jehož předsedou byl zvolen Fabián Raštica a režisérem byl Ladislav Výduch. Spolek byl
zaregistrován v rámci Bartošova okrsku Ústřední matice divadelního ochotnictva Českého ve Zlíně. V témže roce
Ústřední matice divadelního ochotnictva českého v Praze uspořádala ve Slavičíně divadelní školu I. stupně za účasti
asi 30 mladých herců, kteří na závěr
studia nastudovali
divadelní hru autorů Wintra a Štěpánka „Nezbedný Bakalář“ v režii O. Minaříka a L. Výducha.
Po skončení dru
dru-

Slavičínští ochotníci s mladým hercem R. Hrušínským při jeho hostování v roce 1944

hé světové války se divadelníci opět
s velkou chutí pustili do aktivní činnosti a již v roce 1946 nastudovali hru
Konstantina Simonova „Ruští lidé“.
Po ní následovala řada dalších úspěšných her. Spolek divadelních ochotníků
se také začal zúčastňovat divadelních
soutěží a byl odbornou porotou uznán
jako druhý nejlepší soubor na Moravě.
V roce 1951 došlo k likvidaci Ústřední
matice divadelního ochotnictva Českého a slavičínští ochotníci přešli pod
Závodní klub Svit Slavičín, jako divadelní odbor. Po dvouletém působení
se soubor rozštěpil na dva a vznikl tak
ještě divadelní odbor Závodního klubu
Valašské strojírny Slavičín. Během let
1955 – 1956 se však začaly projevovat
u obou souborů obtíže s obsazováním
náročnějších her, a proto některé inscenace sehrály společně. Tato spolupráce vyvrcholila v roce1956 hrou J. K.
Tyla „Tvrdohlavá žena“, se kterou vyhráli Krajskou soutěž Lidové umělecké
tvořivosti a zúčastnili se II. národní přehlídky amatérských souborů v Přerově.
Po únoru 1948 došlo k sjednocení
obou závodních klubů a rovněž ke sloučení ochotníků do Divadelního odboru
ZK ROH Družba Slavičín. V této době
začíná také spolupráce se Slováckým
divadlem v Uherském Hradišti a s Divadlem pracujících v tehdejším Gottwaldově. V roce 1953 dokonce někteří naši ochotníci účinkovali za odměnu jako hosté v Divadle pracujících.
Soubor začal vyzrávat, zkvalitňovat svůj repertoár a zajíždí i do okolních vesnic, kde kromě divadelních her
uvádí také estrády. Začíná se i čilá družební spolupráce a pořádají se výměnné zájezdy na Slovensko, např. do Dubnice nad Váhom a Trenčína.
Vedle divadelních ochotníků zde
existovalo také divadlo loutkové a později se v rámci základní školy hrálo i divadlo maňáskové. Loutkové divadlo se
v předválečných létech hrálo v přísálí
sokolovny. V padesátých letech byla
postavena stálá loutková scéna se
sklopným, otáčivým jevištěm ve velkém sále na zámku.
zámku

V šedesátých letech soubor pokračuje v dobře započaté práci, přichází noví, mladí členové, kteří obohacují svými výkony uměleckou úroveň her. Od poloviny šedesátých let
jsou uváděny také pohádkové hry pro
děti. Po roce 1968 činnost dospělých
ochotníků prakticky skončila. V sedmdesátých a osmdesátých letech se hrají
jen zřídka pohádky pro děti jako školní představení. Teprve až v roce 1994
se objevuje nový divadelní soubor Pařez, který pozvedl již téměř zapomenutou štafetu slavičínských ochotníků a začal cílevědomě uvádět především svoje autorské hry. V roce 2002
se k tomuto souboru přiřadil ještě druhý soubor, SemTamFór, který začal vyhledávat nové talenty do svých řad zejména mezi mládeží na místním gymnáziu. Pro zkvalitnění a zpestření divadelního života ve Slavičíně začal pořádat také soutěžní divadelní přehlídky
pod názvem „Valašské křoví“ za účasti
odborné poroty. Na obou kolektivech
je sympatické, že uvádějí kromě přejatých her hlavně své autorské.
Z výše uvedeného vyplývá, že
město Slavičín se honosí vzácným
odkazem, na který úspěšně navázalo
městské knihovnictví i divadelní scéna. Bude nám tedy potěšením, když
tento významný mezník naší městské kultury společně s námi oslavíte
návštěvou rozmanitých akcí v období
května a června.
Na základě historických pramenů
zpracovali: Mgr. Gabriela Klabačková
a František Slovák, člen KPHS
Použité prameny:
Emilie Malíková: Z historie knihovnictví ve Slavičíně, Vojtěch Cekota – Ladislav Hosák: Dějiny Slavičína, Bulletin
II. a IV. Národní přehlídky LUT v Přerově 1956 a 1958, Bulletin Ústřední divadelní přehlídky LUT Svitavy 1959, Bulletin V. divadelního festivalu Luhačovice 1959, archiv Městského muzea Slavičín „Z mé paměti“ František Šťáva, Paměti Františka Bora, Vyprávění Jindry
Holbové Vyprávění Libuše Horákové.
Holbové,
Horákové
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Ze skautského kotlíku

V rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 jsme se dne 8. dubna 2017 se skautským oddílem vlčat
připojili k úklidu Slavičína. I přes
nepřízeň počasí jsme si to velmi
užili a nasbírali několik pytlů odpadu. Mezi nalezené kuriozity patří za-

chovalé boby, stan se spacákem a silniční reflexní sloupek. Akci jsme
zakončili opékáním špekáčků u skautské klubovny. Těšíme se na příští ročník.
Oddíl vlčat střediska
A. B. Svojsíka Slavičín

POZVÁNKY A KALENDÁŘE
1. 5. Sokolovna – Oslava Prvního
máje – Svátku práce
13. 5. zámecký park Slavičín
Slavičínský Bajkap 2017
13. 5. Army park – Slavičínský
plamínek, O pohár SDH
14. 5. Sokolovna – Svátek matek
17. 5. Sokolovna – Kluby zdraví
21. 5. u radnice – Promenádní
koncert ZUŠ
26. 5. Sokolovna – Druhá šance
(muzikál ZUŠ Malenovice)

Mistrovská
utkání
FC TVD Slavičín
ín
muži „A
A“ divizze, skupinna „D““
středa 10. 5.
Žďár naad Sázavvou 17.000 hodinn
neděle 21. 5.
Bystřicee nad Peerštejneem 10.15 hodin
muži „B
B“ – I. B třída
neděle 7. 5. Koostelec 10.15 hoodin
sobota 20. 5. Addmira Huulín 16.330 hodin
neděle 28. 5. Tečovicee 10.15 hodin
dorost – krajský přebbor
sobota 13. 5. Holešov 100.00 hodin
žáci – krajský přebor
sobota 6. 5.
Uherskýý Brod 9.30 a 11.15 hoodin
sobota 20. 5.
Holešovv 9.30 a 11.15 hodin
sobota 27. 5.
Kunovicce 9.30 a 11.15 hodin
přípravvk y – Krrajská souutěž
pondělí 8. 5. Loouky 16.30 hoddin
pondělí 22. 5. Slováckoo 16.30 hodin
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Připravujeme na červen:
9. 6. S písničkou do Slavičína
(folklorní přehlídka)
10. 6. Helfíkův pohár
10. 6. O pohár starosty
v nohejbale trojic
18. 6. O pejskovi a kočičce
(divadlo SemTamFór) – Nevšová
20. 6. Den policie
23. 6. ZUŠ v parku
30. 6. – 1. 7. Dětský den
a koncert v Hrádku

Kalendář
turistických akcí
 7. 5. Šumicce – Gooliááška – Kam.
kříž – Petrůvkka
14. 5. Vizoovice – Spletenný vrch
– Slopnné – Slaavičín
21. 5. Vyšškovec – Machnáč –
Liečné – Žítkoová
 288 . 5. H . Lideč – Ráá čné –
Vařákoov y paseeky – Looučka

Oslava
Prvního máje
Mísstní orgaanizace KSČM spoolu s Klubem čeeského poohraničí připravujjí pro obččany Slavvičína a okkolí
oslavuu 1. máje – Svátku práce. Osslaava prooběhne v ponděllí 1. květtna
2017 od 14.000 hodin na Sokolovvně. Kulturní proogram sppolu s obččerrstvením bude zajištěn. Na hojnnou
účast se těší poořadatellé.

Železniční stanice Slavičín v době okupace
Dnem 15. března 1939 začaly kruté chvíle všech obyvatel Československa. Okupace se neblaze dotkla a zapsala i do historie železniční stanice
Slavičín (v době války Slavičín-Mladotice) a jejich zaměstnanců. Po obsazení místního nádraží se Němci snažili
zlákat zaměstnance na svoji stranu slibováním všech možných i nemožných
výhod. Nepodařilo se jim však získat
žádného přisluhovače. A proto sáhli k brutálnímu nátlaku, který často
vyústil ve stíhání, trestání a zavírání
do koncentračních táborů. Obětí této
hrůzovlády se stal také výpravčí vlaků provozní oficiál Josef Klein. Narodil se 16. ledna 1908 v Dolní Rokytnici u Jilemnice. Dne 1. července 1937
nastoupil jako výpravčí vlaků do stanice Slavičín s přiděleným pracovištěm v Pitíně. Dne 6. května 1940 byl
v dopoledních hodinách zatčen gestapem a odvlečen do Brna a pak do Vratislavi, kde byl 8. dubna 1943 popra-

ven. K odhalení pamětní desky na staniční budově došlo 28. července 1945.
Této pietní události byli přítomni rodiče, manželka popraveného, dále
zástupci Československých státních
drah, ONV Uherský Brod, MNV Hrádek nad Vláří, Slavičín, Rokytnice, Pitín, Divnice, dále orlové, sokoli, hasičstvo a mnoho obyvatelstva místního
i ze širokého okolí.
Za doby okupace došlo ke dvěma nehodám. Dne 26. února 1942 vykolejila lokomotiva s italským transportem a veškerá doprava byla přerušena na pět hodin. Druhý případ se
udál dne 18. září 1944, kdy neznámý
občan zapálil železniční nadjezd v zářezu v 144,2 km směr Pitín, a tím zastavil dopravu na celých devět hodin.
V roce 1944 a na začátku roku 1945 začali působit ve zdejší oblasti partyzáni, kteří ničením telefonního a telegrafického spojení komplikovali předávání zpráv nutných k řízení vlaků a tím

ohrožovali přepravu ustupujících německých armád.
Dne 31. března 1945 byli naši zaměstnanci pro nedůvěru a neochotu spolupracovat nahrazeni vojskem
železničního útvaru. Také lokomotivní a doprovodný vlakový personál byl
nahrazen vojskem. Poslední dny války doprava zcela ochabla, projížděly
jen vlaky s municí. Ustupující Němci
se odhodlali k jednomu z posledních
pokusů zastavit blížící se osvobozenecké armády. Kolem dráhy vykopali
jámy pro kulometná hnízda, pokáceli stromy a z nich a kamenů vybudovali barikády. Tím však již nezastavili zdrcující nápor rusko-rumunských
armád. Dne 28. dubna 1945 provedli
Němci poslední válečnou akci. Mezi
21. a 22. hodinou projel destrukční
vlak, kterým byly zničeny všechny výhybky, telefonní a telegrafní zařízení,
zdemolováno zabezpečovací zařízení.
Byl to poslední válečný vlak. V pondě-

lí 30. dubna 1945 k večeru přišla poslední skupina německého ustupujícího voje a ubytovala se v traťmistrovské kanceláři. Vydržela tam do 23.00
hodin dne 1. května 1945, kdy už byly
spojenecké armády skoro na dohled.
K přímému boji ve stanici nedošlo. Příchodem rumunského vojska do naší
obce a železniční stanice skončila dne
2. května 1945 v ranních hodinách pro
nás nejhorší válka v dějinách.
Všichni zaměstnanci přišli o práci,
protože vlaky nejezdili, a tak se zapojili do oprav zničených kolejí a mostů
a všeho k obnovení provozu. Ten byl
obnoven v poměrně krátkém čase již
dne 24. července 1945 v 18.36 hodin
vlakem 91417 do Bohuslavic nad Vláří. Byl to první vlak ve svobodné zemi.
Přednostou stanice po celou válku
byl legionář pan Valentýn Andrýsek.
V článku byly použity materiály
Národního archivu – Kroniky železničních stanic.
Mojmír Argaláš,
přednosta stanice v. v.
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Briigádda
na kooupaališti
Slaaviččín
Služžby měěsta Slaavičína hledají na seezonu 2017 plaavččíka/pplavčici
a poklaadní. Práce odd začátku července do koncce srpna.
V případě zájmu či dotazůů volejte na: +420 7777 320 9577 nebbo pište
na e-maail: infoo@smsllavvicin.
Vyřřizuje Gabriela Bartozzelová.

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na poočkání
ateliéroové foto dětí, rodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů na počkání
převod VHS na DVD--CD
prodej fotoalb
fotovideo
mnoho dalších služebb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. Masaryka 141,
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy
Video Makeer

Přijmu řidičče-strojníka na obsluhu trakttorb
bagru JCB. Práce v místě

a okolí. Informaace na tel. 775 553 335.
Výroba žulo
ovýých pomníků a krycích desekk, nyyní se slevoou -30 %

Kamenictví Dollní Lhota u Luhačovic 172, tel..: 7775 553 335,,
e-mail: rddionee@seznam.cz, web: kamenictvvi-dione.cz
ZPRACUJI JED
DNODUCHÉ I PODVOJNÉ ÚČ
ČETNICTVÍ, MZZDY, DANĚ.

VŠE SPOLEHLIV
VĚ, RYCHLE A LEVNĚ. TEL: 6055 9553 817
Kurty u Soko
olovny otevřenny. Objednávejtte see na tel.: 7330 594 208.
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PLACENÁ INZERCE

Tenisový areál OÁZA
ZAHÁJENÍ ANTUKOVÉ SEZÓNY –
KVĚTEN 2017
5 antukových kurtů
(areál Slavičín – Luhačovská)
Otevírací doba, denně 8.00 – 20.00 (dle tel. domluvy)
Zázemí pro hráče v podobě sociálního vybavení a sprch
Pro všechny návštěvníky otevřen bufet
se širokým sortimentem, čepovaným pivem a TV se sportovními kanály
Cena za kurt:
dvouhra 120 Kč/hod.; čtyřhra 140 Kč/hod.
Možnost zajištění odborné výuky tenisu pro děti
Možnost pronájmu tenisových kurtů na tenisové turnaje
Možnost pořádání akcí a oslav v přilehlém altánu s krbem a posezením
Pronájem reklamních ploch (oplocení kurtů u hlavní silnice)
Rezervace a bližší informace na tel: 603 323 007

13

Návrhy pro Pivečkův lesopark

Rybář

Valašský kumšt
V pátek 8. dubna 2017 se ve slavičínské Sokolovně uskutečnila velikonoční prodejní výstava nazvaná
Valašský kumšt pro radosť aj užitek. Na návštěvníky čekala pestrá
ukázka tradičních i netradičních jarních a velikonočních dekorací, krásně nazdobené perníčky, pletené pomlázky a různě vyzdobené velikonoční kraslice.

Ptáček

Zátiší

Hřib
Meditace

Šaty

Jeskyně

Svatovojtěšský jarmark
V neděli 23. dubna 2017 se
na Horním náměstí ve Slavičíně
uskutečnil tradiční Svatovojtěšský jarmark. Na návštěvníky čekaly v parku
pouťové atrakce a přímo na náměstí
jarmareční trh s výstavou drobného
zvířectva.

Nevyzpytatelné dubnové počasí
si s námi i letos nepříjemně
zahrávalo. Celý den foukal studený
vítr, sluneční paprsk y nezvládly
prohřát vzduch a na účastníky jarmarku se sneslo i pár sněhových
vloček. Účinkující na podiu čelili

Autory návrhů jsou studenti Zlínské soukromé vyšší odborné školy
umění, konkrétně ateliéru Sochařská
tvorba akademického sochaře Radima
Hankeho.
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhla
v Městském infocentru Slavičín
za účasti autorů vernisáž výstavy
návrhů nových plastik a objektů, které
by měly doplnit stávající exponáty
Pivečkova lesoparku. Objekty se budou „rodit“ v druhé polovině května
na dvoře slavičínské fary díky laskavému přijetí místního pana faráře Mons.
Mariana Deje. Slavnostní odhalení je
prozatím naplánováno na září tohoto
roku.
I vy můžete pomoci vytvořit novou
tvář Pivečkova lesoparku – zvolte
návrh, který vás nejvíce oslovil. Učinit
tak můžete osobně v Městském infocentru Slavičín zápisem do návštěvní
knihy výstavy, nebo můžete využít
anketu na webových stránkách města
Slavičín či Facebooku Městského infocentra Slavičín.

rozmarům počasí s nadhledem
a humorem a návštěvníci se také
nenechali odradit a přišli si užít
pěknou neděli „ve společnosti“
country kapely Prakl, dětí z kroužku
Little Beans, Slavičínských cérek,
kapely Dareband a moderátora
celého dne Aleše Ptáčka.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zdaru akce.

Na podiu jarní atmosféru vykouzlila vystoupení souborů Vlárečka (MŠ Vlára), Slavičánek (ZŠ Vlára),
country Little Beans a pěvecké vystoupení Slavičínských cérek. Velký
dík patří všem vystupujícím, vystavovatelům i všem, kteří zajistili hladký
průběh akce, především děkujeme
členkám Klubu důchodců za přípravu
pohoštění pro účinkující a vystavovatele.

Tipy pro pěší
turisty
V květnovém tipu na pěší túru
Vám představíme netradiční cestu
na brumovský hrad.
Její začátek je u rekreačního střediska Jelenovská u Lipiny. Odtud vychází zelená turistická trasa, která
vede lesem po vrstevnici směrem
k Brumovu. Kousek před Brumovem
trasa míjí židovský hřbitov, na němž
se nachází památník obětí nacismu
z Brumova-Bylnice. O kousek dál už
se Vám nabídnou překrásné výhledy na panorama okolí Brumova-Bylnice, jemuž jako dominanta vévodí
brumovský hrad.
Trasa není náročná, její délka je
přibližně 5 km.
Městské infocentrum Slavičín
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