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ně oplocené hřiště pro 
plážový volejbal. Sa-
mozřejmostí je ote-
vření nového objek-
tu šaten s  převlékár-
nami a sprchami, kte-
rý dále poskytuje zá-
zemí plavčíkům, na-
chází se zde ošetřov-
na a v neposlední řadě 
bufet s venkovním po-
sezením, kterým bude 
zajištěno občerstvení 
návštěvníků. V provo-
zu bude také stávající 

objekt hygienického zařízení, u kterého 
byl obnoven fasádní nátěr, byla očiště-
na střecha – zkrátka vypadá jako nový 
a zapadá do zrekonstruovaného areálu.

Předpokládáme, že Služby měs-
ta Slavičína zahájí provoz koupaliště 
ve Slavičíně 5. července 2017, samo-
zřejmě podle počasí. V den otevření 
čeká každého návštěvníka u  vstupu 
malé překvapení. Dovolujeme si po-
žádat všechny návštěvníky o respekto-
vání pokynů plavčíků a obsluhy s ohle-
dem na nově vybudovaný areál a ze-
jména čerstvě zasetý trávník. Věříme, 
že zrekonstruovaný areál se bude líbit 
a poskytne v letních měsících osvěže-
ní a zábavu dětem i dospělým. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. 

Senior taxi v  provozuMěstské koupaliště Slavičín
zahajuje provoz

V  loňském roce touto dobou byli
občané informováni o nutnosti zruše-
ní letní sezóny z důvodu zahájení sta-
vebních prací na koupališti. Rok se s ro-
kem sešel a přes všechny komplikace,
kterým dodavatel stavby musel čelit,
můžeme v tuto chvíli konstatovat, že
všechny stavební práce byly zdárně do-
končeny a stavba zkolaudována. Nyní
již jen zahradníci bojují s nedostatkem
vláhy a od toho se odvíjející kvalitou
vysetých trávníků. Rekonstruovaný
areál koupaliště nabídne svým návštěv-
níkům mimo fóliový bazén se dvěma
vodními chrliči a  nového brouzdališ-
tě s dětskou skluzavkou ve tvaru be-
rušky, také dětské herní prvky v zad-
ní části areálu a především samostat-

Odpolední (od 15.00 h)í

Dospělí 50 Kč 30 Kč

Studenti (po předložení průkazu) 25 Kč 20 Kč

Děti do 15 let 25 Kč 20 Kč

Děti do 3 let zdarma zdarma

ZTP, ZTP/P + doprovod 25 Kč 20 Kč

Senioři (nad 65 let) 25 Kč 20 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2
děti)

110 Kč 70 Kč

Večerní koupání: 30 Kč (jednotná cena)
Beachvolejbalové hřiště: 50 Kč/hod. (pro návštěvníky koupaliště)
Kontakt na pokladnu koupaliště: tel.: 608 843 554
(objednávky beachvolejbalového hřiště, provozní informace)
Kontakt na správce: tel.: 777 320 952

Provozní doba koupaliště: červenec, srpen
Denní koupání: 10.00 – 18.00 hodin Večerní koupání: 19.00 – 21.00 hodin
Vstupné:

V minulých číslech zpravodaje jsme
Vás informovali o připravované služ-
bě Senior taxi. Od 1. června 2017 je 
tato služba k dispozici každý pracovní 
den v týdnu od 6.00 – do 14.30 hodin. 

Dne 1. června 2017 jsme zazname-
nali první objednávky na přepravu a ná-
sledující den po avizovaném spuštění 
služby se uskutečnila první jízda Se-
nior taxi po Slavičíně. Zákazníci, kte-
ré jsme doposud přepravili, si nově 
vzniklou službu velmi pochvalují. Z je-
jich ohlasů je patrné, že by uvítali roz-
šíření cílových zastávek, jako jsou ná-
kupní střediska apod. Tyto Vaše ohlasy 
a požadavky postupně zaznamenává-
me a po dohodě s městem se pokusíme 
vyhovět Vašim návrhům. Nově vzniklá 
služba se postupně dostává do povědo-
mí, jak zaregistrovaným, tak i ostatním 
občanům, kteří zatím nejsou registro-
vaní. Informací, které jsme se Vám při 
registraci snažili předat, bylo mnoho, 
a proto, pokud Vám není nebo nebylo 
něco jasné, nebojte se na nás obrátit 
s dotazem. Rádi Vám vzniklé nejasnosti 
objasníme. Služba Senior taxi by měla 
být v provozu do konce roku 2017, je-
likož se zatím jedná o zkušební provoz. 

Jen pro připomenutí: Senior taxi
přepravuje pouze zaregistrované oso-
by, které splňují dříve uváděná kritéria 
pro přepravu. Jízdu je však nutné ob-
jednat minimálně jeden den předem 
na telefonním čísle 777 320 956. Ob-
jednat si můžete i více jízd najednou 

(například na celý měsíc, pokud předem
víte, v kterých termínech budete jízdu
potřebovat). V tom případě za přepra-
vu neplatíte penězi, ale formou předem
zakoupených jízdenek, které si může-
te pořídit v budově Služeb města Sla-
vičína, s. r. o., nebo si můžete jízdenky
objednat a zaplatit u řidiče.

Cílové zastávky Senior taxi:
 Poliklinika Slavičín
 Městská nemocnice Slavičín (am-
bulance, laboratoř, rentgen, rehabi-
litace atp.)
 Ordinace praktických lékařů na úze-
mí 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.

Těší nás Váš zájem a doufáme, že 
i nadále budete tuto službu využívat.

Josef Hořák, 
Služby města Slavičína, s. r. o.

Volný nebytový prostor v centru města 
Jedná se o volný nebytový prostor umístěný v II. nadzemním podlaží domu čp. 751

(obchodní dům), ulice Mladotické nábřeží, katastrální území Slavičín. Celková plo-
cha nebytového prostoru je 152 m2. Podmínky nájmu (jeho výše, doba uzavření ná-
jemní smlouvy) budou stanoveny na základě dohody mezi pronajímatelem a nájem-
cem. Zájemci, hlaste se na BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, Slavi-
čín, tel. 577 341 041 a nabídněte své požadavky. 

Městská nemocnice Slavičín přijme do pracovního
poměru zdravotnické pracovníky (ošetřovatele, sestry).
Nástup možný ihned. Platové zařazení dle platných platových tabulek. Práce mož-
ná i na zkrácený úvazek. Zájemci se mohou hlásit u vrchní sestry Lenky Pozlov-
ské, tel.: 577 311 616, nebo na personálním odd. u  Ing. Barbory Strommerové,
tel.: 577 311 617, případně e-mail: mns.strommerova@seznam.cz.
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Svoz tříděného odpadu 
v 2. pololetí 2017

Provozní doba sběrných míst ve Slavičíně
Vážení spoluobčané, chtěli by-

chom Vás informovat o provozní době 
a o nutnosti dodržování podmínek pro 
ukládání odpadu na sběrných místech 
ve Slavičíně. Jedná se o povinnost hlásit 
každou Vaši návštěvu obsluze, případ-
ně zastupujícímu pracovníkovi a o do-
držování provozní doby. Není možno 
vozit odpad do sběrného dvora v areálu 
Služeb města Slavičína v době od 6.00 
do 8.00 hodin! Sběrná místa jsou ote-
vřena v níže uvedených časech:
Sběrný dvůr v areálu Služeb města 
Slavičína, s. r. o. 
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín
obsluhující pracovník: Jaroslav Fagulec
provozní doba:
po:  8.00 – 17.00 hodin
út:  8.00 – 14.30 hodin
st:  8.00 – 17.00 hodin
čt:  8.00 – 14.30 hodin
pá:  8.00 – 17.00 hodin
so:  8.00 – 12.00 hodin (1. so v měsíci)

Sběrné místo na  sídlišti Malé Pole 
(Mír) za kotelnou BTH
obsluhující pracovník: Vladimír Dřízga

 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 
19. 7., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 29. 11., 20. 12.

 papír (modré pytle) 4. 7., 2. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 11. 7., 25. 7.

provozní doba:
út: 12.00 – 16.00 hodin
čt: 12.00 – 16.00 hodin
so:   8.00 – 12.00 hodin

Neustále dochází k  tomu, že již
krátce po 6. hodině ráno k nám za-
čínáte navážet odpad. Jelikož se ne-
jednalo o ojedinělé případy, ale spíše 
o pravidlo, bude brána do sběrného 
dvora mimo provozní dobu od 1. čer-
vence 2017 uzavřena. Pro návštěvní-
ky sběrného dvora se otevře až poté, 
kdy bude obsluha na místě, tedy nej-
dříve v 8.00 hodin.

Od začátku roku 2017 není mož-
nost zdarma odevzdávat pneumati-
ky na sběrném dvoře, tato služba je 
zpoplatněna. Pneumatiky lze zdar-
ma odevzdat v příslušných pneuser-
visech ve městě. 

Žádáme Vás, oslovte obsluhu sběr-
ného dvora, aby Vás navedla, jak s od-
padem naložit a dodržujte provozní 
dobu sběrných míst. 

Josef Hořák, 
Služby města Slavičína, s. r. o. 

Nejprve se dodatečně ohlédnu 
za uplynulým rokem 2016, kdy Obvod-
ní oddělení Policie ČR Slavičín (dále 
jen OOP Slavičín) šetřilo snížený po-
čet trestných činů oproti předchozím 
letům. Při evidovaných 42 trestných 
činech bylo dosaženo jedné z nejvyšší 
objasněnosti, a to bezmála 74 %. Mezi 
nejčastěji šetřené patřilo ohrožení pod 
vlivem návykové látky, krádeže včetně 
vloupání a  drogová kriminalita. Pře-
stupky spáchané na území OOP Slavi-
čín svým počtem 760 skutků výrazně 
převýšily o  80 skutků předchozí rok 
2015. Dále bylo evidováno na 418 tzv. 
obyčejných č. j., která nejsou trestným 
činem ani přestupkem (různá prověře-
ní oznámení, šetření na žádost soudů 
a úřadů atd.). V čele zdejší Policie ČR se 
vystřídali dva vedoucí: npor. Mgr. Libor 
Rožník a npor. Mgr. Ondřej Matušinec. 

Letošní rok je ve srovnání s loňským 
rokem poznamenán nárůstem množ-
ství spáchaných trestných činů, které 
se ke 12. červnu 2017 zastavilo na čís-
le 32 skutků, a zároveň nárůstem ob-
jasněnosti, která atakuje 70% hranici. 
Ohrožení pod vlivem návykové látky, 
ublížení na zdraví, výtržnictví a kráde-
že včetně vloupání tvoří největší po-
díl trestné činnosti. Pozitivní je, že se 
v porovnání s loňským rokem daří sni-
žovat počet trestných činů ohrožení 
pod vlivem návykové látky s následkem 
dopravních nehod. Negativním jevem 
však je nárůst násilné trestné činnos-
ti v podobě lehkého i těžkého ublíže-
ní na zdraví, obvykle spojené s výtrž-
nictvím, kdy jsou násilníci často posil-
něni alkoholem. U přestupků se prů-
běžně pohybujeme na obdobném čís-
le jako loni. Jejich skladbu nejčastě-

ji tvoří přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, v čele
s bodovanými držením telefonního pří-
stroje při jízdě a nepřipoutáním se bez-
pečnostním pásem za jízdy, přestupky
proti majetku, kde se objevily i krádeže
potravin v supermarketech, a přestup-
ky proti občanskému soužití. Také bylo
realizováno jedno vykázání násilníka ze
společného obydlí, jehož hněv se ob-
rátil proti rodičům-seniorům. Za zmín-
ku jistě stojí, že se daří více odhalovat
řidiče motorových vozidel pod vlivem
alkoholu a drog. 

V  objektu bývalého vojenského
muničního skladu ve  Vrběticích, kde
na sklonku roku 2014 došlo k mimořád-
né události – výbuchu munice ve dvou
skladech – nadále probíhají likvidační
práce a  úkony trestního řízení. Upo-
zorňuji, že vstup do  tohoto prostoru
ohraničeného nově zřízeným oploce-
ním je zakázán a mohl by být hazardo-
váním s  vlastním zdravím a  životem.
Dohled nad dodržováním zákazu pro-
vádějí zaměstnanci Vojenských lesů
a statků, s. p., a příslušníci Policie ČR,
což s sebou přináší zvýšený pohyb po-
licistů ve Slavičíně a okolí.

Dne 16. května 2017 se v areálu bý-
valých vojenských kasáren v Divnicích
uskutečnilo cvičení zákroku proti ak-
tivnímu střelci zv. AMOK, kterého se
účastnilo 15 cvičících policistů Územ-
ního odboru Policie ČR Zlín. Jménem
vedení územního odboru děkuji za po-
skytnutí prostor a součinnost vedení
města Slavičína a vedení Klubu vojen-
ské historie Slavičín, o. s.

Preventivní a  zábavnou akcí, ze-
jména pro děti školou povinné, jis-
tě byl Dětský den Policie ČR v zámec-

kém parku Slavičín, který se konal dne
20. června 2017.

V době letních prázdnin a dovole-
ných by občané měli věnovat zvýšenou
pozornost tomu, aby zbytečně nedávali
příležitost nenechavým prstům zlodě-
jů tím, že se budou vzdalovat od vol-
ně odložených věcí např. na koupališ-
tích, kulturních či společenských ak-
cích. Totéž platí i pro viditelně odlo-
žené věci za okny vozidel. O prázdni-
nách se policisté OOP Slavičín ve zvý-
šené intenzitě budou zabývat kontro-
lami podávání alkoholu mladistvým,
již podnapilým osobám a další nealko-
holové toxikománii. Taktéž naší pozor-
nosti z důvodu ochrany tzv. měkkých
cílů neuniknou místa se zvýšenou ku-
mulací osob, tj. společenské, kulturní
a sportovní akce.

V současné době má OOP Slavičín 
personálně o jednoho policistu méně,
než je plánováno. V letním období bude
jeden náš policista převelen do Prahy,
kde tlačí personální nedostatek Poli-
cii ČR nejvíce. Proto tento ozbrojený
bezpečnostní sbor hledá nové zájem-
ce o službu ve svých řadách. Základní-
mi předpoklady jsou: občanství ČR, bez-
úhonnost, věk minimálně 18 let, stře-
doškolské vzdělání s maturitou, fyzic-
ká, zdravotní a osobnostní způsobilost.
Zájemci o  službu a  oznamovatelé se
mohou obracet na OOP Slavičín na ul.
Osvobození čp. 309 osobně či písem-
ně, telefonicky na č. 974 666 761 nebo
elektronicky na e-mail: zl.oop.slavicin.
podatelna@pcr.cz.

S přáním bezpečných zítřků za ko-
lektiv policistů OOP Slavičín.

npor. Mgr. Leoš Marek,
vedoucí odděleníPolicie ČR informuje

39 medailí pro ZŠ Slavičín-Vlára
Cenné kovy nejsou samozřejmos-

tí a nepřivážejí se každý den. O to víc

nás může těšit vynikající úspěch atle-
tů naší školy, kteří si z mezinárodního
atletického mítinku ve slovenské Nové

ZŠ Slavičín-Vlára



33

Dubnici přivezli senzačních 39 medai-
lí. Dne 31. května 2017 mezi sebou zá-
polilo šest základních škol o pohár pri-
mátora města Nová Dubnica. Disciplí-
ny byly vskutku rozmanité – běhy 60m,
300m, 800m, 1000m, kriket, medicin-
bal, skoky, vrhy a tradiční štafety na-
konec. Celkový počet atletů atakoval
hranici tří stovek. V nabité konkuren-
ci se našich čtyřicet mladých atletů
rozhodně neztratilo. Důkazem je 21
zlatých, 12 stříbrných a 6 bronzových
medailí. Závěrečný ceremoniál se nesl
ve  slavnostním duchu díky návštěvě
dvou významných sportovních osob-
ností – Tomáše Kopeckého a olympij-
ského vítěze z Helsinek pana Jána Za-
chary. Za vzornou reprezentaci školy
i města děkujeme všem zúčastněným
žákům. Tato akce byla finančně pod-
pořena městem Slavičín. 

Ing. David Ptáček

Branný den uprostřed Moravských
Kopanic

Ukryta před civilizací jsou kasárna
v Krhově blízko bohyní ze Žítkové. Cí-
lem našich žáků však nebyly čáry ani
magie, nýbrž branný výcvik. V pátek
2.  června 2017 uspořádalo Centrum
branných aktivit pro  chlapce i dívky
z  8. A branný závod. Celkem osm sta-
novišť prověřilo naše žáky po  všech
stránkách. Kluci i holky se tak moh-
li setkat s  těmito úkoly: střelba ze
vzduchovky, „poznávačka“ zbraní,
orientace v  terénu bez GPS, hledání
„min“ detektorem kovů, přenos raně-
ného na  improvizovaných nosítkách,
historicko-vlastenecký test, kondič-
ní „opičí“ dráha na základně, orienta-
ce s plynovou maskou v krytu. Branný
výcvik nesloužil ke hře „na vojáky“, ale
vedl naše žáky k odpovědím a reakcím
na komplikované bezpečnostní situa-
ce. Šlo o to, vyzkoušet si dovednosti
a znalosti přímo v praxi. Proto děkuje-

me Centru branných aktivit za výbor-
ně zorganizovanou akci. 

Mgr. Petr Malec

Další úspěch v matematice
Pythagoriáda je matematická sou-

těž, která spočívá v hodinovém řešení 
patnácti úloh na prostorovou předsta-
vivost a logické uvažování. V okresním 
kole této soutěže konané dne 17. květ-
na 2017 se velmi dařilo Marku Vaculí-
kovi, žáku 5. třídy, který správně vy-
řešil 14 úloh a umístil se tak na vyni-
kajícím 3. místě mezi 78 soutěžícími. 
K velkému úspěchu všichni gratuluje-
me. Děkujeme za výbornou reprezen-
taci školy a přejeme další matematic-
ké úspěchy i v příštím školním roce. 

Mgr. Hana Majeriková

Edison 2017
I v letošním školním roce jsme se 

zapojili do  mezinárodního projektu 
EDISON, který spojuje mladé lidi od-
lišných kultur a národností. Týdenní 
projekt jsme zahájili již v neděli 28. 
května 2017, kdy k nám, tedy přímo 
do hostitelských rodin, dorazily stu-
dentky Aidana z Kazachstánu a Jessi-
ca z Číny. V pondělí se stážistky popr-
vé viděly s dětmi ve třídách a promít-
ly jim úvodní prezentace se základní-
mi  informacemi o svých zemích. V dal-
ších dnech pak probíhala výuka podle 
rozvrhu, kterou s pomocí vyučujících 
vedly zahraniční studentky samy dle 
zadaného plánu. Veškerá komunika-
ce probíhala v angličtině a přirozenou 
cestou motivovala naše žáky k aktiv-
nímu používání tohoto cizího jazyka. 
Pro stážistky byl připraven program, 
díky kterému poznávaly město Sla-
vičín a přilehlé okolí, např. nedaleké 
lázeňské město Luhačovice. Velmi se 
líbil i program ke Dni dětí. Děkujeme 
hostitelským rodinám paní Petry Sou-
čkové a paní Jitky Tlušťákové, které 

o naše studentky celý týden starost-
livě pečovaly.

Mgr. Jarmila Maňasová

Slavili jsme Den dětí
Jak lépe lze oslavit svátek nežli

v přírodě a bez vyučování. A přidá-li 
se slunečné počasí, co více si přát? Prá-
vě takový prima den prožili naši žáci 
společně se svými učiteli ve  čtvrtek 
1. června 2017. 

V zámeckém parku všichni zhléd-
li ukázku imitace lovu s dravci společ-
nosti Seiferos. Poučné a často i humor-
né vyprávění o životě dravců upouta-
lo každého diváka. 

Následující program byl už pro
žáky I. a II. stupně odlišný. Na tolik ob-
líbený jarmark a nákupy za žetony ze 
soutěží se těšili mladší žáci. Krámky 
plné cen a sladkostí je lákaly k soutě-
žení u 15 zábavných atrakcí. Naši páťá-
ci si sváteční dopoledne užili na škol-
ní zahradě s novými zábavnými a na-
učnými prvky. Starší žáci absolvovali 
branný závod v přírodě Hájenek, kde 
plnili úkoly z  topografie a  sportov-
ních disciplín. Příjemný program Dne 
dětí zpestřilo vystoupení školních roz-
tleskávaček. Tato akce byla finančně 
podpořena městem Slavičín a  Sdru-
žením rodičů. 

Mgr. Jana Pindáková

Těšíme se na prvňáčky
Škola, to je velký dům. Jeho zaří-

zení – řada pomůcek, tabule, lavice, 
nástěnky… Škola, to jsou ale přede-
vším lidé – pedagogové, zaměstnan-
ci školy a hlavně žáci. Každým rokem 
jedni odejdou a noví přichází. 

Ve  třech třídách v  září usedne
do  školních lavic 63 nových prvňáč-
ků. Nepřijdou však do neznámého pro-
středí. Několikrát už školu navštívili 
během cyklu Školiček, na Dni předško-
láků a u zápisu do první třídy. V červnu 
se setkali rodiče budoucích prvňáčků 
s třídními učitelkami svých dětí na in-
formační schůzce. 

První školní den novým školákům 
začne v pondělí 4. září 2017. Na všech-
ny se moc těšíme.

Mgr. Jana Pinďáková

Z lavic do přírody
To je název projektu, díky které-

mu se výrazně změnila podoba škol-
ní zahrady. Nově na ní můžeme vidět
bylinkovou zahradu, hmatový chodník,
ovocné dřeviny, pergolu s místem pro
výuku i naučnou informační skříňku.
Dalšími výstupy z projektu jsou zpra-
cované zajímavé programy a pracov-
ní listy, které budou sloužit ve výuce.
Zahrada je živým místem, kde probíha-
jí různé školní aktivity. Uskutečnil se
zde výtvarný plenér a několik dalších
vzdělávacích akcí. Projekt „Ze škol-
ních  lavic do přírody“ je spolufinan-
cován Zlínským krajem.

PaedDr. Petr Navrátil,
ředitel školyy

Cenná obhajoba titulu
„Oceňujeme kva-

litní práci, kterou
v  programu děláte
a nadšení, se kterým
jste se do ní pustili. 

Obhájení titulu 
opravňuje vaši ško-
lu užívat vlajku, logo a název Eko-
škola po dobu 2 let.

Tímto EKOTÝMU a  celé škole 
gratulujeme“.

To je text zprávy od týmu audito-
rů, který navštívil naši školu z pověře-
ní vzdělávacího centra TEREZA a Me-
zinárodního programu Ekoškola. Ob-
hájit je mnohdy těžší, než titul získat.
Proto se připojuji ke gratulaci a podě-
kování všem, kdo se na tomto úspě-
chu podíleli. 

PaedDr. Petr Navrátil,
ředitel školy

Školní jídelna
 Z důvodu rekonstrukce nebude  
školní jídelna v době letních prázd-
nin v provozu.
 Zahájení činnosti ŠJ bude ozná-
meno na webových stránkách ško-
ly a města.
 Karty na stravné se budou pro-
dávat v  kanceláři ŠJ od pondělí
28. srpna 2017. Pondělí 4. září 2017 
bude vyhrazeno pouze prvňáčkům
a novým žákům 6. tříd.
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Školní rok 2016/2017 končí, děti se 
těší na prázdniny, pedagogové na od-
počinek a načerpání nových sil do další-
ho školního roku. Jaký vlastně byl? Do-
mnívám se, že úspěšný. Svědčí o tom 
množství aktivit, jež naše škola vykazu-
je za uplynulý školní rok. Jsou zaměře-
ny na podporu a rozvoj kvalitního vzdě-
lávání a rodiče našich žáků jsou o nich 
informováni prostřednictvím školní-
ho zpravodaje, který vždy vydáváme 
na konci školního roku.

Zaměřím se proto spíš na  probí-
hající přípravy nového školního roku 
2017/2018. Chtěl bych Vás alespoň 
stručně informovat o významných udá-
lostech v životě školy během tohoto 
období. Postupně se daří zlepšovat 
vybavení školy moderními vyučovací-
mi pomůckami, rovněž vylepšujeme 
vybavení tříd novým nábytkem. K pří-
jemnému estetickému vzhledu všech 
prostor budovy školy přispívají i další 
drobné úpravy, které jsou postupně 
uskutečňovány.

Po ukončení realizace projektů za-
měřených na  rozvoj čtenářských do-
vedností a práci s  informačními tech-
nologiemi jsme se zapojili do nového 
projektu pod názvem „Šablony ZŠ Sla-
vičín – Malé Pole“. Cílem je kombinace 
témat zaměřených na společné vzdělá-
vání a usnadnění přechodu dětí z ma-
teřské školy do  základní. Konkrétně 
to znamená usilovat o zlepšení kvality 
vzdělávání a výsledků žáků za podpo-
ry školního asistenta a doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem. Také 
chceme pokračovat v  rozvoji čtenář-
ských dovedností zřízením čtenářské-
ho klubu. Nově se zaměříme na rozvoj 
logiky, kterou si žáci budou mít mož-
nost zdokonalovat v nově založeném 
klubu zábavné logiky a deskových her. 
Všechny tyto aktivity budou realizová-
ny postupně v období od 1. září 2017 
do 31. srpna 2019.

Již několik let se potýkáme s kapa-
citou ve školní družině. Z důvodu vyšší-
ho počtu žáků v 1. a 2. ročníku se po zá-
pisu do školní družiny obě oddělení na-
plní, čímž obtížně uspokojujeme poža-
davky rodičů žáků 3. – 5. tříd. Také proto 
jsme podali žádost o zapojení naší ško-
ly do projektu „Podpora zařízení péče 
o děti 1. stupně ZŠ v době mimo škol-
ní vyučování“, jehož cílem je tento pro-
blém vyřešit právě založením dětského 
klubu. Tento by byl určen pro žáky vyš-
ších ročníků. Jeho provoz by probíhal 
v  ranních hodinách před vyučováním 
a pak odpoledne cca do 17.00 hodin. 

Věřím, že vše dopadne tak, aby tento 
klub mohl provozovat činnost ke spo-
kojenosti dětí i rodičů.

Závěrem přeji dětem, jejich rodi-
čům a všem ostatním příjemné sluneč-
né prázdniny a dovolené.

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

Rok 2016/2017 ve školní družině
V  naší škole máme dvě odděle-

ní, které se řídí Školním vzdělávacím 
programem pro školní družinu ZŠ Sla-
vičín – Malé Pole. Ve ŠD střídáme pra-
videlnou činnost, příležitostné akce, 
spontánní aktivity, odpočinkové čin-
nosti a přípravu na vyučování (nespočí-
vá ve vypracování domácích úkolů, ale 
v zahrnování didaktických her a tema-
tických vycházek). Aktivity v jednotli-
vých odděleních ale nemusí být shod-
né. Vymýšlíme si další činnosti podle 
nápadů dětí, fantazie a kreativity vy-
chovatelek či nabídek ostatních insti-
tucí a firem. 

Jak jsme se letos „u nás“ měli? Trou-
fám si říct, že báječně a pohodově! Sko-
ro každý týden na děti čekalo nějaké 
menší nebo větší překvapení. 

Nejdříve se prvňáčci seznámili 
s prostorami školy, panem ředitelem, 
učiteli a ostatními pracovníky. Potom 
nám nastal Bramborový týden. S dru-
žinkou ze ZŠ Vlára jsme si zasportova-
li a zasmáli se na Mezidružinové pouti, 
mezi dětmi jsme hledali „hvězdy“ v akci 
Družina má talent. Pro veřejnost ze Sla-
vičína a okolí jsme uspořádali již tradič-
ní lampionový průvod s názvem Puto-
vání s broučky a beruškami. V listopa-
du děti putovaly Z pohádky do pohád-
ky. V prosinci jsme měli Vánoce před 
Vánocemi (zdobení vánočního stro-
mečku, povídání o zvycích a rozdávání 
dárků…) a zasoutěžili jsme si na Před-
vánoční olympiádě. V zimě jsme se ra-
dovali ze sněhu a několikrát se vydali 
na cyklostezku krmit kačenky. V dub-
nu jsme slavili Den Země a uspořáda-
li Slet čarodějnic a čarodějů. V kostý-
mech jsme čarovali, vařili kouzelné 
nápoje a   „létali na koštěti“. V květ-
nu jsme vyráběli maminkám dárečky 
k jejich svátku. Začátkem června jsme 
na hřišti naší školy a v parku oslavili 
Den dětí. Obě oddělení navštívila ně-
kolikrát knihovnu, kde pro nás byl při-
chystán zajímavý program. K hasičům 
jsme se vydali na návštěvu na konci 
června. Během celého školního roku 
jsme tvořili výrobky z různých mate-
riálů pro radost sobě i druhým, pro-
váděli pokusy, četli knížky na pokra-

čování, zpívali a tancovali, sportovali
jsme na hřišti a hráli hry, při kterých
jsme se poučili i pobavili. 

A co nás ještě čeká na konci škol-
ního roku? To nejlepší! Přece: spaní
ve družince. Bude spojeno s „noční“
stezkou odvahy a dalším překvapením.

Chtěla bych všem žákům naší ško-
ly popřát krásné prázdniny, aby si je
ve zdraví prožili a načerpali síly do no-
vého školního roku, rodičům vydaře-
nou a pohodovou dovolenou.

V září se na všechny „družinkové“
děti budu moc těšit, protože se vydá-
me vstříc novým dobrodružstvím!!!

Ladislava Knoppová, vedoucí ŠD

Tak jde čas…
Spolupráce malých prvňáčku z I. B

třídy, dětí ze školy v Hrádku, Charity
Slavičín – Maják a spolku Diaklub při-
nesla opět své ovoce. Děti se společně
seznámily a prožily několik zajímavých
setkání. Z takových tradičních to bylo
například pečení jidášů a Velikonoční
zvyky. V rámci našeho malého projek-
tu zakončíme tento školní rok společ-
ným výletem do Dinoparku a pak už
nás čeká zasloužený odpočinek.

Mgr. Šárka Končická 

Country kroužek Little Beans
I v tomto školním roce jste moh-

li naše tanečníky vidět na mnoha ak-
cích ve Slavičíně. Začalo to „plesovou
sezónou“ a poslední vystoupení potě-
šilo naše maminky na Sokolovně. Ta-
nečníci byli rozděleni na mladší a star-
ší. Starší děti nacvičily dva složitější
tance a mladší děti zvládly jeden leh-
čí tanec. Jsme rádi, že můžeme při-
spět k dobré náladě. Děkujeme měs-

tu Slavičín za finanční podporu. Nema-
lé poděkování patří dětem za ochotu
a snahu, také rodičům za přípravu dětí
na každé vystoupení.

Mgr. Šárka Končická, 
Mgr. Jaroslava Skrášková 

Dramatický kroužek
Již několik let v naší škole pracu-

je dramatický kroužek. V tomto škol-
ním roce dostal název Ci-li-link. Jeho
náplní není jen vystupování na veřej-
nosti a naučený text pouze reproduko-
vat, ale především je zaměřen na pro-
žitek, improvizaci, vcítění se do role
druhého člověka. Samozřejmě i tan-
cujeme, zpíváme, učíme se pantomi-
mu, vyrábíme loutky, rekvizity i kuli-
sy a hrajeme s nimi divadlo.

Děti z  dramatického kroužku si 
však také vyzkoušely, jaké je to hrát
divadlo před obecenstvem. V  listo-
padu například provázely lampiono-
vý průvod příběhem broučků. V dub-
nu  zase v maskách pohádkových po-
stav zpříjemňovaly budoucím prvňáč-
kům zápis do naší školy.

Pro rodiče a děti ze školní družinky 
si mladší žáci připravili divadelní před-
stavení s názvem Opičko, pozor! Star-
ší žáci reprezentovali naši školu s krát-
kou pohádkou O Karkulkách na slav-
nostní vernisáži Vzpomínky z jeviště
a z knihovny u příležitosti 120. výro-
čí vzniku Čtenářsko – ochotnického
spolku Palacký ve Slavičíně.

Velké poděkování patří nejen mla-
dým hercům, ale také jejich rodičům,
kteří nám pomohli při výrobě kostýmů
na všechna tato představení.

Ladislava Knoppová, 
vedoucí dramatického kroužku

ZŠ Malé Pole
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Testování sekundy v rámci ČR
Naši sekundáni dosáhli mezi 2 430

žáky z celé ČR tyto výsledky: v matema-
tice předběhli 85 % jiných žáků, v jazy-
ce českém předběhli 80 % jiných žáků
a v OSP 80 % jiných žáků. Rodiče obdr-
želi zprávu žáka, viz http://www.gjpsla-
vicin.cz/cz/certifikaty_kvality_vyuky/.

Úspěchy studentů
Josef Tomeček po  loňské  účas-
ti na Mezinárodní chemické  olympiá-
dě v Tbilisi obhájil v celostátním kole
a  na  soustředěních  postup  a  pojede
i tento rok do Thajska na Mezinárodní
chemickou olympiádu v nejtěžší kate-
gorii A jako reprezentant České repub-
liky. Velká gratulace jemu i jeho učite-
lům chemie.
Vendulka Machalová z kvarty získala
7. místo v celostátním kole olympiády
v dějepise – blahopřejeme jí, ale také
vedoucímu učiteli.
 Kristýna Bělušová z primy obsadila

6. místo v okresním kole Pythagoriády 
z 88 účastníků.
Petra Slámečková ze sexty vyhrá-
la v  jazykové soutěži pořádané Kraj-
ským parlamentem dětí a  mládeže 
Zlínského kraje hlavní cenu – týdenní 
stáž ve Štrasburku. Bude reprezento-
vat naši školu v Evropském parlamentu.
David Maryáš se zúčastnil týdenní 
stáže na Univerzitě Palackého v Olo-
mouci na katedře fyziky.
Pelíšky – pokoj snů
Ve výtvarné soutěži Pelíšky, kterou po-
řádalo Muzeum Luhačovického zálesí, 
získali Michal Holek a František Váňa 
1. místo, Magdaléna Helísková a Petra 
Slámečková 4. místo. Poděkování pa-
tří i Pavlu Šuráňovi, který školu svou 
prací také velmi pěkně reprezentoval. 
Výstava byla nyní přesunuta do Slavi-
čína, po celý červenec ji můžete zhléd-
nout v Městském infocentru Slavičín.
Tomáš Urbánek, žák 1. ročníku obo-
ru Informační technologie, se v celo-
republikovém finálovém kole Středo-
školské soutěže v  kybernetické bez-
pečnosti umístil na 25. místě (z celko-
vého počtu 1 100 žáků ze 162 různých 
středních škol se postupně kvalifiko-
val až do finále). 

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Všem žákům, studentům slavičínských škol, jejich učitelům přeje vedení 

Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín pohodové a poklidné prázdniny.

Vyhlášení dalšího kola přijímacích zkoušek do maturitního oboru Podni-
kání – nástavbové, denní studium pro vyučené, se informujte přímo na škole.

Výměnný pobyt s  partnery z  Die-
pholzu

Ve dnech 22. – 28. dubna 2017 se
13 žáků (z třídy sexty, G-1, G-2) naše-
ho gymnázia zúčastnilo výměnného po-
bytu s německými studenty pod vede-
ním Mgr. Markéty Bačové a Mgr. Marie
Ťulpové. Následně od 10. do 16. červ-
na 2017 jsme tyto partnery přivítali
na naší školena naší škole.

Radnice – předávání maturitního vysvěd-
čení pro obory gymnázia a mechatroniků

 Setkání regionálních firem a základ-
ních škol na SOŠ se uskutečnilo v úte-

30. června si školní budík nesmírně
rád zazvonil a nejen on, ale i školními 
chodbami znělo zvonění pro děti již 
naposledy ve školním roce 2016/2017.

V červnu DDM ukončil činnost zá-
jmových kroužků, ale stihly zde pro-
běhnout ještě tvořivé aktivity, a  to, 
keramické tvoření s MŠ Vlára, malo-
vání skleněných šperků se Speciální 
a praktickou školou z Hrádku a kurz 
Zdravé vaření pro děti.

30. červen je pro nás ne zcela úpl-
nou tečkou za  školním rokem. Tou 
úplnou tečkou je teprve 25. srpen, 
kdy končí poslední námi nabídnutá 
aktivita pro období hlavních, letních 
prázdnin 2017. 

Rekapitulujeme-li v DDM, zvažuje-
me, co se povedlo, co nepovedlo, jestli 
byli naši klienti, především děti škol-
ního věku, s naší nabídkou spokojeni, 
do jaké míry se nám podařilo naplnit 
představy o plánech pro školní rok.

Domníváme se, že i když zcela ur-
čitě jsme všem nemohli vyhovět, za-
vděčit se jim, udělali jsme, jako kolek-
tiv interních i externích pracovníků pro 
chod zařízení, co jsme mohli. Kolekti-
vu s nízkým počtem interních pracov-

Zprávy z domečku pro děti

níků je třeba poděkovat nejen za čas,
který své práci věnoval v rámci hlavní-
ho pracovního poměru, ale bez nadsáz-
ky, u některých z nich, za desítky hodin
věnovaných zařízení navíc, bez toho,
že by mohli být dostatečně finančně
oceněni. U zařízení našeho typu nelze
počítat s pracovní dobou v tom klasic-
kém slova smyslu. To by asi u nás ne-
fungovalo. Víme, že nás mnohdy pře-
kvapí práce navíc právě v mimopracov-
ní dobu; některá z povinností si vyžádá
řešení po tomto čase, jsou zde soboty,
neděle, prázdninový čas. Se vším jsme
se dokázali velice slušně „ porvat“, pro-
tože sestava v tomto zařízení je natolik
solidní, empatická k problematice za-
řízení, že to prostě jde… S obrovskou
úctou smekám před interními pracov-
níky a za jejich nesnadnou práci v tom-
to školním roce jim moc a moc děkuji.

Za spolupráci rovněž děkuji zřizo-
vateli a všem subjektům participují-
cím spolu s námi na úseku mimoškol-
ní činnosti i subjektům ostatním. Zá-
věrem mi dovolte popřát všem dětem
krásné prázdniny a dospělým vydaře-
nou dovolenou.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

rý 13. června 2017 za účasti hejtmana
Zlínského kraje Jiřího Čunka a se zášti-
tou radního pro oblast školství Mgr. Pe-
tra Gazdíka. Oba zástupci zřizovatele
také poblahopřáli Josefu Tomečkovi
k postupu do světového finále chemic-
ké olympiády v Bangkoku.

Výjezd studentů kvinty a G1 do Budapešti



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  po-
platek je možnost tisku, kopírování 
a ukládání dokumentů na média, vaz-
bu 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 inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 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 kur-
zu je minimálně 8 účastníků. Hlaste
se na  telefonním čísle 571  110  425,
739 095 315 nebo přímo v sídle Nada-
ce Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.
 Každé úterý v 16.00 hodin v bu-
dově nadace
 Plán aktivit na  červenec: výro-
ba svíček

Připravujeme
Výtvarný tábor 10. – 14. 7. 2017
Anglický tábor 14. – 18. 8. 2017

Program zahrnuje pestrou nabíd-
ku aktivit, jako míčové hry, stolní hry,
soutěže, celodenní výlet, malování,
kreslení, zajímavé tvoření, procházky…

Tábor je určen dětem ve  věku 
7 – 14 let. Organizovaný program pro-
bíhá denně od  8.00 do  15.30 hodin
(možnost příchodu již v  7.00 hodin).
Cena: 1 100 Kč

Cena zahrnuje: teplé obědy, svači-
ny, pitný režim, vstupné, lektorné, vý-
tvarný a učební materiál.

Kontaktujte nás: 739 095 315 nebo 
na adrese: Nadace Jana Pivečky, Horní
náměstí 111, Slavičín       

Vzdělávací středisko

Nevšová se podařilo historicky postou-
pit do 1. A. třídy krajského přeboru, 
kdy již dvě kola před koncem soutě-
že slavili postup z 1. B třídy. 

Tabulce suverénně vévodili od prv-
ního kola po celou dobu, svoje prven-
ství pečetí celkovým ziskem 68 bodů, 
kdy soupeřům nastříleli úctyhodných 
100 branek.

TJ Sokol Nevšová 
přepisuje dějiny kopané v obci!

Bilance 35. ročníku Běhu vítězství 2017
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Z  toho se dokázal do  sítě soupe-
řů trefit 45x jejich odchovanec Vác-
lav Tomšů, který navíc vstřelil v zápa-
se Lukov–Nevšová svůj 400. gól v ma-
teřském dresu a nesmazatelně se tak
zapsal do kroniky klubu.

Výbor TJ Sokol Nevšová děkuje hrá-
čům i realizačnímu týmu za vzornou re-
prezentaci obce.  

TJ Sokol Nevšová

V  tradičním jarním termínu dne 
20.  května 2017 se opět po  roce 
uskutečnil ve slavičínském zámeckém 
parku již 35. ročník Běhu vítězství, 
který byl stejně jako předešlé tři roky 
zaměřen hlavně na  děti a  mládež, 
pro které byl kromě vlastního běhu 
připraven i doprovodný sportovní pro-
gram (kuželky, střelba ze vzduchovky 
atp.). Ideální počasí pro sport přilákalo 
ke   startu 81 závodníků  ve   všech 
mládežnických kategoriích.  Díky 
podpoře města Slavičín, společnosti 
Floreš, s. r. o. (www.outdoor-a-sport.
cz), UnArtel, s. r. o., Krajči plus, s. r. o. 

(Luhačovické brambůrky) a NTS Pro-
metal se podařilo zajistit krásné ceny
pro vítěze i většinu závodníků. 

Neoficiálního závodu dospělých
na 6 km se letos zúčastnilo 16 místních
závodníků a  závodnic. Nejrychlejší
v mužské kategorii byl Tonda Šmotek,
který doběhl v čase 22:47 minut. Z žen
pak nejrychleji do cíle doběhla Šárka
Valčíková v čase 26:50 minut.

Věříme, že se dětem i rodičům akce
líbila a že se příští rok znovu setkáme
v  květnovém termínu.

Za pořadatelský oddíl atletiky při
SK Slavičín  Jan Jordán

Milé dámy,
ráda bych vám touto cestou před-

stavila zajímavý projekt mé dlouho-
leté kolegyně Mgr.  Blanky Hudeco-
vé, která je velmi inspirativní žena. 

Projekt se jmenuje Životní restart
55+ a spočívá zejména v tom, že začít
dělat to, co jste si vždy přály, může-
te v každém věku. Nikdy není pozdě.
I přes omezení a překážky, které ně-
kdy přichází v životě do cesty. 

Projekt je financovaný z Evropské-
ho sociálního fondu a účast pro uve-
dené ženy je bezplatná.

Do projektu se mohou zapojit ženy
z celého Zlínského kraje. Pro zájem-
kyně z  mikroregionu Slavičín a  Va-
lašské Klobouky nabízíme možnost
účasti bez složitého dojíždění do Zlí-
na, přímo v obci.

„Cílem projektu je pomoci ženám vě-
kové kategorie 55 – 64 let, mimo starob-
ní důchodkyně, které ztratily zaměstná-
ní, dlouhodobě pečují o osobu blízkou 
nebo jsou oslabeny nepříznivým zdra-
votním stavem. Přesto mají v sobě stále 
touhu něco dokázat, být užitečné a něco 
nového se naučit“, vysvětluje profesi-
onální koučka Mgr. Blanka Hudecová,
která projekt odborně zajišťuje. 

Nabídka pomoci je opravdu pest-
rá. Od individuálního koučinku a kari-
érního poradenství v sociální i právní

rovině až po besedy tzv. ženských sku-
pin se sdílením, kde se ženy učí disku-
tovat a  formulovat názory či aktivně
naslouchat těm zkušenějším. Kromě
toho zájemkyně o  zdokonalení v no-
vých trendech elektronické komunika-
ce čeká práce s tablety a chytrými tele-
fony. Nesporným bonusem celého pro-
jektu je individuální přístup ke každé
ženě. Celý „růstový“ program se přizpů-
sobí jejím konkrétním potřebám. Prv-
ní společná setkání plánujeme od září
nebo října 2017.

Spolu s koučkou Mgr. Blankou Hu-
decovou Vás projektem povedu i jako
lektorka. V našem regionu pracuji také
pro Nadační fond Albert a spolupracu-
ji s Nadací Jana Pivečky.

Hlásit se můžete na níže uvedené
kontakty, a také Vám budu k dispozi-
ci v úterý 18. července 2017 od 15.00
do 17.00 hodin v budově Nadace Jana
Pivečky ve Slavičíně na Horním náměstí
111. Zde Vám také poskytnou základní
informace i mimo tento termín.

Těšíme se na setkání s Vámi!
I ng .   M ichaela Koníčková (te l .

739   046   631, misa.konickova@se-
znam .c z),  Mgr.   B la nka Hudecová z
(tel.:605 457 080, hudecova@sivena.cz)

FB: Restart.55plus
Přivítáme i spolupráci místních akč-

ních skupin, komunitních center a dal-
ších organizací, které mají zájem o za-
traktivnění místní lokality.
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Pohár starosty města 
Slavičína putuje do Brumova

V sobotu 10. června 2017 se na sla-
vičínských kurtech za Sokolovnou ko-
nal již sedmnáctý ročník nohejbalového
turnaje trojic  O pohár starosty města
Slavičína. I přes nepřízeň počasí, která
v sobotním dopoledni na Valašsku pano-
vala, přijelo do Slavičína nakonec deset

týmů z celého okolí. Ty byly rozděleny 
do dvou skupin po pěti týmech, odkud 
hned čtyři celky postupovaly do čtvrt-
finálových bojů.

V  A  skupině zůstal nakonec Čer-
ný Petr v rukou celku Legendy Kame-
ni Štítná nad Vláří (Josef Ťulpa, Vašek 
Šmotek a  Franta Faldík), který však 
měl úctyhodný věkový součet 164 let 
a získal ocenění pro nejstarší mužstvo 
v turnaji. V této skupině dominoval tým 
z Brumova, v čele se svým smečařem 
Zbyňkem Raškou, před slavičínským 
SKP. V B skupině si nejlépe vedl tým 
obhájce prvenství z Bylnice, za očeká-
váním zůstala slavičínská Klukovna.cz 
a do čtvrtfinále si již nepodívali míst-
ní Džojsovi muži.

Ve  čtvrtfinálových duelech došlo
k  překvapení v  souboji hrádeckých 
Nýmandů a bohuslavického celku Big 
Deal, kdy výborný výkon smečaře Ji-
řího Havlína rozhodl o postupu Hrád-
čanů do semifinále. V něm už Nýman-
di nestačili na  favorizovaný Brumov. 
Ve druhém semifinále si Bylnice pora-
dila se slavičínským SKP. Ti v souboji 
o třetí místo zdolali hrádecké Nýman-
dy a berou bronz. V dramatickém tříse-
tovém finále se utkal Brumov s Bylnicí 
a ve skvělém souboji  rozhodla o výhře 
Brumova větší zkušenost, která ten-
tokrát zvítězila nad dravým mládím.

Další nohejbalový turnaj trojic,
který se ve  Slavičíně odehraje, bude 
19. ročník Jerevan cupu na  antuko-
vých kurtech v Zámeckém parku, kte-
rý je naplánován na středu 5. července 
2017 v rámci místní Park párty a začá-
tek je v 9.00 hodin. Přihlásit se může-
te na telefonu 731 598 200.

Konečné pořadí turnaje:
1. Brumov
2. Bylnice
3. SKP Slavičín
4. Nýmandi Hrádek
5. – 8. Big Deal Bohuslavice nad
Vláří, Klukovna.cz Slavičín, Nepřizpů-
sobiví Hrádek   a  2+1 Bohuslavice
nad Vláří
9. – 10. Legendy Kameni Štítná nad
Vláří a Džojsovi muži Slavičín
Nejlepší hráč: Ondřej Polách (Bylnice):
Nejlepší smečař: Zbyněk Raška (Bru-
mov)
Nejlepší univerzál: Martin Hořák (SKP 
Slavičín)
Cena starosty města: Jiří Havlín (Ný-:
mandi Hrádek)
Nejstarší tým: Legendy Kameni (Štít-:
ná nad Vláří)
Ocenění rozhodčího: Miroslav Brzo-:
bohatý

Petr Koseček

Svojsíkův závod
V pátek a sobotu 9. a 10. června 2017

se v Kelči konalo krajské kolo Svojsíko-
va závodu, kam naši skauti postoupili ze 
základního kola v Napajedlích.

Zahájení proběhlo ve  slavnostním
duchu nástupem ve  skautských  kro-
jích a pak se kluci rovnou vrhli na plně-
ní soutěžních úkolů – stavba stanů pro
ně byla hračkou a představení své druži-
ny Orlů zvládli také na jedničku. K sou-
těžním úkolům prvního dne patřila také
zdravověda a test schopnosti vyhledat
si informace v neznámém prostředí.

Po krátké noci ve stanu následova-
lo velmi deštivé ráno. Začalo se pěkně 
zostra – rozcvičkou a po snídani kluci 
pokračovali v  plnění dalších soutěž-
ních úkolů. Rozsah zkoušených znalostí 

Ze skautského kotlíku
a dovedností byl opravdu široký – po-
znávání rostlin a živočichů, orientace 
v terénu, zkouška týmové spolupráce 
(plavba na raftu), řešení krizové situ-
ace (přechod přes řeku) či test pozo-
rování a všímavosti. 

Náročným úkolem kvůli dešti bylo
rozdělávání ohně a následná příprava 
palačinek. Po splnění posledního bodu 
si řádně promočení kluci už mohli od-
dechnout.

V konkurenci 23 přihlášených druž-
stev z celého kraje se skauti ze slavi-
čínského střediska A. B. Svojsíka pro-
bojovali na krásné 3. místo, což si za-
slouží velkou gratulaci a dík za dobrou 
reprezentaci Slavičína!

Rytíři kulatého stolu
Zemi sužuje vláda krále Vortigerna. 

Všude je hlad a bída. Podaří se rytířům
včas najít zázračné dítě, které vytáhne
Excaliber z kamene? Podaří se včas na-
jít Artuše, který nás všechny zachrání?
To se uvidí od 2. července do 16. čer-
vence  2017 na „Žítkelotu“ na podsa-
dovém táboře pro skauty, skautky, vl-
čata a světlušky. Legenda ožívá!

Kristýna Žaludová

Různá vystoupení na akcích města
Slavičína se stala už tradicí. V  tomto
roce jsme dostali pozvání zpívat na koš-
tu vína v Bojkovicích, kde byla příjemná
nálada a další zajímavé soubory. Také
jsme navštívili přehlídku „Cantate“ v Lu-
hačovicích a následně jsme se zúčast-

nili akce „Den Orla“ ve Starém Městě. 
V září nás čeká folklorní festival v Brně, 
na který se už teď moc těšíme. Děku-
jeme městu Slavičín za  finanční pod-
poru. Samozřejmě, že velké díky patří 
také všem našim příznivcům.

Šárka Končická, vedoucí souboru

Slavičínské cérky za hranicemi města Poděkování
„Přátelé z  lásky“, spolek, který 

sdružuje rodiny s  handicapovanou
osobou, uskutečnil ve dnech 2. – 4.
června 2017 třídenní rekondiční po-
byt na hotelu Mesit v Horní Bečvě.
Společně strávený víkend nás oboha-
til o nové zážitky a načerpaná ener-

gie nám pomůže v běžném každoden-
ním životě.

Velké poděkování patří Dobrému 
skutku, z. s., za  poskytnutý finanč-
ní dar, který jsme použili na uhrazení
velké části nákladů na pobyt, a  rov-
něž děkujeme za poskytnutou dotaci
městu Slavičín.  

Ivana Sukaná
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Fotoateliér a Video Hödl
 průkazoové foto na pooččkání 
 ateliéroové foto dětí, rodinné 
 svatebnní foto – videoo
 foto škoolních srazů nnaa počkání 
 převod VHS na DVD--CCD 
 prodej ffotoalb
 fotovideo 
 mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer

VVýýrobba žuloovýcch 
poomníkkůů 

aa kryccích ddeesekk
nyní see slevouu 330 %

Kaamenicttvíí 
Dolnní Lhotaa u Luhaaččovic 172, 

tel.: 7775 5533 3335,
rrddione@seznnaam.cz, 

weeb: kammenictvi-ddione.cz
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Resstaurace zzámmek 
Sllavičíínn

přiijjme seervírku,, kkuchaaře 
a brigááádnici ((na výpoommoc ppo – pá 

přes oobědy)). Více innfformaací na 
tel. č.: 733 107 113.

Ressttaurrace ZZáložna
ppřijme:  seervvírku

 brigáddnici doo oobsluhy 
přes oobědy.. Tel.: 60044 287 414.

Firma MMiroslaav Vacullčík ml. nabízí
servis a opravy plynových 

kotlů a ohřívačů vody
v mměsících červen aa srpeen

za zvýhhoodněnoou cenu 700 Kč včetně 
dopraavvy. Objeednávkyy nna telefonu

7777 785 49977.

Opravy šicích strojů 
všech druhů. 

Tel.: 6605 412 364 (ppaan Bartoš)

Přřijmeme 
vrcchhního ččíšníka/sservírrku 
na hhlavní pracovvníí pomměr.

Požadddujemee zkušennoosti a praxi 
vv oboruu gastroonomie.

Nabíízzíme dobré pllattové pod-
mmíínky a sstabilníí zzázemmí.

Niiccoma, ss. r. o., Sllavičíín,
tel.: 6608 2755 9980

Úvěrovváá spoleečnost hhleedá 
obchoddnního záástupce::
vhodddné i jakko přivýýdělek
vysooké provvize
práccee v místě
pravvidelný příjem
nutnná matuurita nebboo praxxe
Kontakktt: tel. 7731 437 026.
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 12. července 2017 vzpomeneme 14.
smutné výročí chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Josef HRNČIŘÍK

ý
. S láskou a úctou na něj 

vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 26. července 2017 vzpomeneme
5. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 

opustila maminka, babička a prababička,
paní Jarmila HOLKOVÁ. Za tichou vzpomín-
ku děkuje dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 5. července 2017 vzpomeneme 7. smut-
né výročí úmrtí pana Karla DOŠLY ze Slavi-
čína. Za tichou vzpomínku děkují manželka

a synové s rodinami.

Dne 26. července 2017 uplyne 5 smutných 
let od úmrtí paní Jarmily HOLKOVÉ

p y ý
. 

S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou.

Dne 17. července 2017 uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Antonín OVČÁČEK
yy

 ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Miloslava, dce-

ra Hana s rodinou a syn Ivo s rodinou.

Dne 25. července 2017 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní

Marie KLIMEŠOVÉ
ý

. 
Vzpomínají synové Jiří a Pavel s rodinami.

Dne 16. července 2017 by se dožila 80 let
naše drahá maminka, paní Marie PTÁČKOVÁ

y

ze Slavičína. Dne 12. dubna 2017 jsme si při-
pomněli 10 smutných let od chvíle, kdy nás 

navždy opustila. S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 2. července 2017 vzpomeneme 
19. výročí úmrtí pana Milana MARYÁŠE

p
. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Sourozenci s rodinami. 

Dne 28. července 2017 by se dožil 80 let pan
Vlastimil HAVLÍN. Vzpomínají a nikdy neza-
pomenou manželka Jana a děti Vlastimil, Jiří 

a Jana s rodinami.

Dne 8. července 2017 uplyne 25 smutných
let od chvíle, kdy nás navždy

opustil pan Stanislav TRČÁLEK
y y

. 
Dne 23. listopadu 2017 by se dožil 90 let.

Dne 26. července 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jiřiny TRČÁLKOVÉ
ý

. 
Za tichou vzpomínku děkují rodina
Bonkova, Kroupova a Neumanova.

Dne 16. července 2017 uplyne 8 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil pan

František MARYÁŠ
y

. Za tichou vzpomínku
děkují syn a dcery s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – KVĚTEN
Martin a  Martina Hoferkovi – dce-
ra Adéla
Petr Greschner a Petra Chovancová – 
dcera Eliška
Tomáš Švach a  Jaroslava Struhařo-
vá – dcera Sára
Přemysl a Petra Janečkovi – syn David
Stanislav a Hana Miličkovi – syn Mikuláš

SŇATKY – KVĚTEN
Stanislav Franc a Veronika Šálová
Miloš Mikeska a Jana Topičová

ÚMRTÍ
1. 5. 2017 Marie Urbaníková, 83 let,
Bohuslavice
5. 5. 2017 Anna Heinzová, 68 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se,
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.

Soutěž s  branně-zdravotnickou 
tematikou Helfíkův kotár byla letos 
již po   šestnácté naplánována na 
sobotu 10. června 2017. Uplakané 
ráno neodradilo od  svého záměru 
pořadatele, ale hlavně ani mladé zá-
chranáře, žáky pátých ročníků zá-
kladních škol, kteří se v  Pivečkově 
lesoparku sešli v hojném počtu. Všech 
26 dvoučlenných hlídek dokázalo 
svou odhodlanost poprat se nejenom 
s náročnými „záchranářskými“ úkoly, 
ale tradičně i  s  nevlídným počasím. 

V reálně namaskovaných situacích ob-
stáli všichni na výbornou a ti nejlepší 
stanuli na stupních nejvyšších. První 
místo a putovní pohár vybojovali žáci 
ze ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, 
druhé místo obsadila ZŠ Valašské Klo-
bouky a třetí místo patřilo ZŠ Nedašov.

Tak rozsáhlou akci bychom ne-
mohli uspořádat bez přízně a  ná-
klonnosti našich partnerů. Velké po-
děkovaní proto patří záchranářům 
ze ZZSZK, členům HZS a   SDH ze 
Slavičína, policistům místního oddělení, 

V Pivečkově lesoparku 
se opět zachraňovalo

pp

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Marie Častulíková oznamuje, že ve dnech 24. – 28. července 2017
neordinuje. Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Radmila Pinďáková oznamuje, že ve dnech 20. července – 9. srpna 
2017 neordinuje. Zastupuje MUDr. Roman Űberall.

figurantům a všem, kteří se na organizaci
podíleli. Naše upřímné poděková-
ní za  finanční podporu patří městu
Slavičín a  všem štědrým sponzorům,
ke  kterým tradičně patří Autoklub
Barum Czech Rally Zlín, BTC Trade,
s. r. o., BTH Slavičín, spol. s  r. o.,

EKOFILTR, spol. s  r. o., LAVR de-
sign, Outdoor-a-sport.cz Slavičín,
R a d o m í r  S v o b o d a  R e s t a u r a c e 
U  Talafy, RASSO, SEGOT CZ, a. s.,
Zlín, TOP-TRIO, s. r. o., Vamak, s. r. o.,
VITAR, s. r. o., Zlín.

Za organizátory Pavla Sudková
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Knihovna připomněla 120. výročí
vzniku Čtenářsko-ochotnického spol-
ku Palacký

Už v červnovém čísle Slavičínského
zpravodaje byla veřejnost informována
o nadcházející významné události letoš-
ního roku, kterou bylo před sto dvace-
ti lety založení Čtenářsko-ochotnické-
ho spolku Palacký se sídlem v budově
tehdejší rolnické Záložny.

Rok vzniku spolku je datován leto-

Městská knihovna v červenci
3. – 31. července 2017
Reportáž – krajina – portrét ve fo-
tografii. Výstava tvorby studentů SPŠ 
polytechnické – Centra odborné pří-
pravy Zlín. Galerie knihovny, otevřeno 
v prázdninové půjčovní době, případ-
ně po domluvě na tel. 577 341 481.

Informace pro návštěvníky knihov-
ny:

Oznamujeme čtenářům a návštěv-
níkům knihovny úpravu provozní doby 
o prázdninách. Provozní doba je změ-
něna z důvodů revizních prací v obec-
ních knihovnách, jež fungují pod její 
správou.
Červenec 2017
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 
hodin
Srpen 2017
Pondělí: 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00 
hodin
Čtvrtek: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 
hodin

počtem 1897 a  znamenal pro zdejší
kulturu zcela nový začátek co do vzni-
ku stálé ochotnické scény a také prv-
ní veřejné knihovny v našem městě.

Naše městská knihovna si tedy vza-
la za své zhostit se role hlavního orga-
nizátora akcí, které by důstojně připo-
mněly původní poslání spolku Palacký.
Tím byla v době jeho založení zejmé-
na péče o společenský život ve městě
a také o vzdělávání obyvatel tohoto re-
gionu. V duchu tohoto odkazu se tak
veřejnost v městské knihovně mohla
v květnu a v červnu setkat se zajímavý-
mi přednáškovými tématy a s populár-
ními osobnostmi z uměleckého světa.

Jubilejní kulturní sezónu zahájil
PhDr.  Ladislav Slámečka, člen Klubu
přátel historie Slavičínska, besedou
věnovanou 75. výročí operace Anthro-
poid. Nastínil její přesah na Slavičínsko
a připomněl oběti z řad slavičínských
rodáků – bratry Minaříkovy, kteří byli
před 75 lety za heydrichiády popraveni.

Na  tuto akci velmi příjemně na-
vázala i  návštěva RNDr.  Jiřího Jirán-
ka CSc., MBA, známého spisovatele,
geologa a  diplomata, který zavzpo-
mínal ve  svém vyprávění na  pestrou
profesní dráhu velvyslance ČR ve Ve-
nezuele a v Chile. Mimo jiné vzpome-
nul také své slavičínské předky, který-
mi byli v již předchozí besedě zmínění
váleční hrdinové, bratři Josef a Franti-
šek Minaříkovi.

Tak trochu z divadelnického i spi-
sovatelského „soudku“ bylo setkání

s panem Arnoštem Goldflamem. Autor 
mnoha knih a slavný herec skvěle po-
bavil své četné příznivce na Sokolov-
ně úsměvnými historkami, jak z osob-
ního života, tak z divadelního zákulisí.

Slavnostní tečku za oslavami vý-
znamného výroč í pak uč inila ver-
nisáž výstavy fotodokumentů, pří-
značně nazvaná – Vzpomínky z jeviš-
tě a z knihovny. Zde byla zmapována 
nejstarší historie místních ochotnic-
kých scén a sesbírány střípky z dějin 
slavičínského knihovnictví až po jeho 
současnost. Opět po letech se tak na-
šla příležitost ke  vzácnému setkání 
takřka všech zdejších divadelních ge-
nerací, zastoupených členy spolků Pa-
řez, SemTamFór a také členek pová-
lečných ochotnických souborů – paní 
Daniely Borové, paní Jarmily Kutrové 
a paní Jiřiny Goldbachové. Byl to krás-
ný podvečer plný vzpomínek na dáv-
né i  nedávné literárně – divadelní 
časy, který jistě nadlouho zůstane za-
psán v myslích všech, kteří jej navští-
vili. Na  tomto místě bychom chtěli 
vyjádřit poděkování za výbornou spo-
lupráci při organizaci této akce obě-
ma vedoucím souborů Pařez a Sem-
TamFór – Jaroslavu Pinďákovi a Janu 
Julínkovi, dále Františku Slováko-
vi, Radimu a  Ladislavě Knoppovým 
a dětem z dramatického kroužku při 
ZŠ Malé Pole.

Knihovna přispěla k oslavám toho-
to jubilea ještě mnoha dalšími aktivita-
mi, jako např. velkou darovací burzou 
knih či výstavou regionálních publika-
cí s názvem Literární zlomky slavičín-

ské. Svou pozornost zacílila beseda-
mi a přednáškami i na seniory, školní
mládež a na děti předškolního věku.
Při tomto akčním dění neopomínala
ani svou hlavní funkci, tedy věnovat
se čtenářům a plnit jejich knižní sny
a přání. S vizí rovného přístupu ke kni-
hám a tím i ke vzdělávání zde v roce
1897 knihovna započala své působe-
ní, přičemž po neuvěřitelných sto dva-
ceti letech je pro nás velkým potěše-
ním moci v této činnosti nadále zdár-
ně pokračovat.

Vám všem přejeme sluncem a po-
hodou prozářené prázdninové dny
a těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Gabriela Klabačková

O místní části Slavičína – Nevšové,
jako Valašsku se říkalo – konec chleba
začátek kamení. Neúrodná pole, těžká
práce na nich. Ale!

V místě zvaném „Kubince“ pramení
Nevšovka, která rodáky milovanou dě-
dinečku spojuje až s  Černým mořem.
To nás učil ve vlastivědě pan řídící uči-
tel Jindřich Čech. Jaká je dnes? Moder-
ní, upravená, stále naše, se svými tra-
dicemi, zvyky, kulturou…

V  roce 2001 vznikl „Klub důchod-

ců“. Za uplynulých 16 let máme za se-
bou mnoho akcí, které jsme prožili,
na něž navazujeme a zpětně vzpomí-
náme. Mnozí nás navždy opustili, noví
přibývají…

Letošní rok nás „vynesl“ až do vy-
sílání v České televizi! Dne 23. května
2017 se zástupci klubu s názvem „Ka-
brňáci Nevšová“ v trikotech zúčastnili
čtvrtého kola soutěže ve hře v pétan-
que s názvem „Senior Cup“ v Luhačovi-
cích na Lázeňském náměstí. Ze Zlínské-
ho kraje se zúčastnilo 42 družstev a náš
tým ve složení kapitán Oldřich Mlčák
s hráči panem Pavlem Masařem, Jaro-
slavem Remešem a paní Jarmilou Ml-
čákovou vybojovali 1. místo! Zlatý po-
hár je druhou trofejí – v loňském roce
byli třetí s bronzovým.

Nejen úspěchy našich zástupců, ale
i zájem členů klubu nás vedl k zřízení

hřiště pro tuto nenáročnou hru. Druž-
stvu jsme poděkovali s důrazem a díky 
za zvýšení reputace Nevšové v okru-
hu kraje Zlín.

Každý rok zorganizujeme celoden-
ní zájezd do míst, která neznáme. Dne 
7. června 2017 jsme jeli do Vizovic. Prv-
ní zastávka byla v závodě „Rudolf Je-
línek“. Průvodkyně nás provedla ce-
lým areálem podniku, který účastní-
ky překvapil svou rozlehlostí, čistotou 
exteriéru a  zajímavým řešením inte-
riéru. Tvoří jej převážně prvky z dubo-
vého dřeva. Už víme, jak dlouho zra-
je originální whisky, co je „andělský 
dluh“ při její výrobě, i  jak chutná Je-
línkova slivovice. Každý dostal panáka 
před a po prohlídce. Závěr? Nákup la-
hodných moků „valašského penicilínu“, 
který léčí a někdy i uzdravuje.

Druhou zastávkou byl místní zámek.
Procházeli jsme zámeckými komnata-
mi, žasli nad nábytkem ve stylu baro-
ka, rokoka i biedermeieru, množstvím 

porcelánu z  jiných zemí a  řadou dal-
ších hodnotných předmětů. Mobiliář
je vesměs původní, ve velmi dobrém
stavu a  s  rozsáhlou obrazovou sbír-
kou, kde nejvzácnější jsou díla nizo-
zemským malířů.

Po  obědě v  restauraci „U  Tonka“ 
následovala návštěva čokoládovny.
Nákup čokoládových výrobků vnouča-
tům, rodině, chvíle osobního volna a ná-
vrat domů. Sluncem zalitá Nevšová nás
znovu pohltila a každý se těšil na svůj
domov a odpočinek. Tato akce byla fi-
nančně podpořena městem Slavičín.
Děkujeme.

Při čekání na oběd padla vzpomín-
ka na místa, která jsme navštívili. Za-
čala jsem listovat v paměti a tady jsou
Flóra Olomouc, Svatý Kopeček, hrad
Bouzov, Mohyla míru u Slavkova (Aus-
terlitz), Vranov nad Dyjí, Vranovská
přehrada, Javoříčské jeskyně, Valaš-
ské muzeum v Rožnově pod Radhoš-
těm, Radhošť, Čertovy skály, Pulčín-

Aktivity seniorů v Nevšové



Vážení diváci a divadelní příznivci,
školní zvonky zvoní naposledy a ne-

jen dětem a studentům začínají prázd-
niny. Na  dva měsíce se zavírají nejen
školy, ale i divadla. Ne tak ve Slavičíně.
V červenci se ve Slavičíně rozběhne už
5. ročník festivalu divadla pod širým ne-
bem, který se zažil jako Léto s divadlem.

Divadlo SemTamFór opustí zažitý
prostor divadelního jeviště a připraví,
v  úzké spolupráci s  městem Slavičín,
sedm divadelních představení. Součás-
tí programu jsou divadla z Prahy, Opa-
vy, Brna a Partizánskej Ľupče na Sloven-
sku s  jejich inscenacemi plnými lechti-
vého scénického čtení, grotesek i čer-
ných komedií.

Ze SemTamFóráckých představení,
jak je zvykem, se můžete těšit na dvě der-
niéry a jednu premiéru. Ale postupně.

Pro příští sezónu se SemTamFór pus-
til na neprobádanou půdu satiry a poli-
tického kabaretu a vrací se k autorské-
mu divadlu. V pátek 21. července 2017
od 21.00 hodin proběhne premiéra au-
torského počinu Republiko má středis-
ková aneb Lukrativní nejistota. V tomto
kabaretu přislíbil svou účast také, všem
jistě známý, Dr. Ivo Šmoldas. Komu tedy
není satira cizí a má v oblibě vyprávě-
ní Dr. Šmoldase, rozhodně by měl přijít
na tuto premiéru do zámeckého parku.

Léto s divadlem 2017 – derniéry,
premiéry a spousta divadla

Letošní ročník přinese rovnou dvě 
derniéry úspěšných inscenací. První
z nich bude, na nádvoří slavičínského
muzea, derniéra parodie na  anglické
bondovky z pera Jiřího Suchého a Fer-
dinanda Havlíka. Tuto inscenaci hrál
SemTamFór ve dvou inscenačních ver-
zích a asi v pěti obsazeních plných osm
let a uvedl ji ve více než 150 reprízách.

Druhá derniéra Pasti na osamělého 
muže ukončí divadelní pouť této detek-
tivní komedie v zámeckém parku po čty-
řech letech a takřka 50 reprízách.

Ať už Vás zaujme hlavní program 
v  zámeckém parku nebo doprovod-
ný program na  nádvoří slavičínského
muzea, určitě se přijďte pobavit, za-
smát, popřemýšlet, ale hlavně si užít
léto. Od  toho je tu pro všechny Léto
s divadlem.

Změna programu je vyhrazena 
a v případě nepříznivého počasí je při-
pravena Sokolovna. Všechny hrací pro-
story mají dostatečnou kapacitu, takže
předprodej není potřeba, a každý, kdo
přijde, bude vítán.

Sledujte program a  stránky diva-
dla www.semtamfor.cz nebo www.fa-
cebook.com/divadlosemtamfor/. Těší-
me se na všechny diváky.

Za celé divadlo SemTamFór 
Jan Julínek
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ské skály, zoo a  zámek Lešná, Baťův
kanál, Velehrad, skanzen v Modré, Hor-
nické muzeum v Ostravě, zámek a mu-
zeum v Bystřici pod Hostýnem, zámek
Buchlovice, zámek v Lednici s areálem,
výstava Věžky, skanzen Strážnice. Pří-
jemné posezení bylo i ve vinném sklíp-
ku u našeho rodáka v Bzenci a v Petro-
vě u Hodonína.

Nesmím opomenout sakrální budo-
vy a chrámy na Svatém Hostýně (2x),
Šaštíně na Slovensku, Dolní Lhotě, Ve-
lehradě, Mariánské Hory, Svatý Kope-
ček, v Petrově. 

Třešničkou na  dortu zůstává loň-
ská návštěva Senátu ČR v Praze. Mís-
ta neznámá jsme poznávali rádi. Ces-
tou jsme viděli, jak je naše republika

krásná! Taková šťavnatá, plná zeleně, 
lesů, řek, strání… Je dobře, že máme 
možnost jednou za rok vyjet do světa 
a zapomenout na každodenní staros-
ti, ale i bolavá záda, nohy…

Mezi dobrými přáteli, s písničkou, 
úsměvem, je nám vždy dobře. A to je 
smysl činnosti dnes nově „Klubu se-
niorů Nevšová“. Od  března je před-
sedou PhDr.  František Anders, kte-
rý organizačně letošní zájezd zajistil. 
Díky! 

Všem členům klubu, jejich part-
nerům, našim příznivcům přeji krás-
né léto, rodinnou pohodu a příští rok 
zase někam vyrazíme!

Zavzpomínala a napsala 
Mgr. Stanislava Pučoková

V sobotu 15. července 2017
od 13.00 hodin se na víceúčelovém 

hřišti v Divnicích koná:

Turnaj v nohejbale trojic
 Dětský den

Turnaj v badmintonu 
(večer a v noci)

Přihlášky na oba turnaje: Jakub
Zvoníček (tel.: 725 039 689)

Park párty 2017
19. ročník nohejbalového

 turnaje trojic

Jerevan cup
5. července 2017 od 9.00 hodin

Přihlásit se můžete 
na tel.: 731 598 200.

Turnaj v nohejbale dvojic
sobota 29. července 2017

kurty v zámeckém parku Slavičín
registrace a zápis do 8.00 hodin

 přihlášky 736 734 654 
(T. Studeník), 605 800 945 

(R. Studeník)

Akce turistů 
v červenci 2017
30. 7. Hložecká pouť – bližší infor-
mace budou zveřejněny na nástěnce
u  autobusové zastávky Slavičín-
Radnice.

. . .My,  co nezapomínáme, vás
srdečně zveme, abyste vzpomněli...

XIV. ročník memoriálu
Jožky Hrnčiříka
 v čem? nohejbal trojic, 
kuželky (nutné boty na přezutí!)

 kdy? 22. července 2017, 
od 8.00 hodin

 kde? areál kuželny Slavičín 
(zámecký park)
Poplatek za mužstvo: 180 Kč. 
Bohaté občerstvení zajištěno!
(pivo, nealko, alko, gril, klobásy...)
Akce se koná za každého počasí. 
Moderuje DJ Aleš Ptáček.
Uzávěrka přihlášek a  informace
do 21. července 2017 (p. Hrnčiřík,
tel.: 602 506 990). 
Těšíme se na vaši účast.
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Vstup do  re-
gistru dárců ko-
runovaný darová-
ním kostní dřeně 
neznámému dárci 
v uplynulých mě-
sících absolvoval 

i 28letý slavičínský rodák Ondřej Šu-
ráň, který v současnosti pracuje jako 
zdravotnický záchranář na  Oddělení 
urgentního příjmu v Krajské nemocni-
ci T. Bati, a. s., ve Zlíně.

Co Vás motivovalo ke vstupu do re-
gistru dárců kostní dřeně?

Při studiu na VOŠZ ve Zlíně jsem se 
zúčastnil přednášky paní Zdeny Was-
serbauerové o dárcovství kostní dře-
ně. Po této přednášce jsme společně 
s dalšími asi dvaceti spolužáky vstou-
pili do  Českého národního registru 
dárců dřeně, když jsme si uvědomili 
její důležitost. Funguje to tak, že při-
jdete ve Zlíně na transfuzní oddělení, 
v ambulanci vyplníte krátký jednodu-
chý dotazník a pak vám odeberou ně-
kolik zkumavek krve. 

Když už jste v registru dárců, co 
se děje pak?

No a  pak už jen čekáte, jestli se 
vám někdo ozve. Jsem v registru dárců 
od roku 2012 Poprvé se mi ozvali asiod roku 2012. Poprvé se mi ozvali asi 

před dvěma lety. To jsem musel přijet 
do FN Olomouc, kde mi odebrali ještě 
další specifické odběry a opět jsem vy-
plnil dotazník. Poté se mi už neozvali. 

Začátkem února tohoto roku se mi 
ozvali z koordinátorského centra v Olo-
mouci podruhé. Zjišťovali, zda můj zá-
jem stále trvá, jestli jsem nezměnil ná-
zor na darování, nebo zda u mě nedošlo 
ke změně zdravotního stavu. Přibližně 
za týden mě kontaktovali koordináto-
ři z FN Plzeň-Lochotín a sdělili mi, že 
jsem byl vybrán jako nejvhodnější dárce 
pro jednoho z čekatelů. Byl to zvláštní 
pocit. Najednou se mi rozbušilo srdce 
a začal jsem se celkem těšit. Měl jsem 
radost, že někomu můžu pomoci. Za-
čátkem března jsem tedy jel do Plzně, 
kde mi odebrali vstupní odběry, na-
točili EKG a udělali RTG. Pak následo-
vala schůzka s lékařkou, která mi celý 
průběh darování vysvětlila i s možný-
mi komplikacemi, které mohou nastat. 
Podepsal jsem informovaný souhlas, je-
hož součástí je volba vámi preferova-
ného způsobu odběru. 

A jak probíhá samotný odběr?
Máte na výběr dvě možnosti. Prv-

ní možností je výkon v celkové anes-
tezii, kdy vám odeberou kostní dřeň 
přímo z lopaty kosti kyčelní Výkonpřímo z  lopaty kosti kyčelní. Výkon 

trvá přibližně 30 minut, musíte ale
zůstat v  nemocnici do  dalšího dne.
Já jsem preferoval způsob separace
krvetvorných buněk. Během tohoto
výkonu je dárcovi do obou rukou za-
vedena jedna transfuzní jehla. Z jed-
né ruky se krev nasává do separáto-
ru, separátor oddělí potřebné krve-
tvorné buňky a  zbytek krve se vra-
cí druhou rukou zpátky do  těla dár-
ce. Tento způsob je výrazně zdlouha-
vější. Trvá tři až čtyři hodiny, kdy mu-
síte nehybně ležet, abyste si nezruši-
li zajištěnou žilní linku. Pokud je skli-
zeň krvetvorných buněk dostatečná,
můžete jet za dvě hodiny od ukonče-
ní separace domů. Z první návštěvy
Plzně jsem si ještě odvezl balení růs-
tového faktoru, které si dárce apliku-
je čtyři dny před odběrem krvetvor-
ných buněk. Aplikace růstového fak-
toru má zajistit stimulaci krvetvorby.
Jeho účinkem dochází k vyplavení kr-
vetvorných buněk do oběhu.

Na konci března jsem tedy znovu
jel do Plzně. Večer mě přijali k hospi-
talizaci a provedli několik dalších od-
běrů. V 8.00 hodin mě zavezli do sepa-
rační místnosti, napojili mě na separá-
tor a už jsem jenom odpočítával. Za tři
a půl hodiny bylo hotovo, sklizeň pro-
běhla úspěšně. Za dvě hodiny po od-
běru jsem už seděl ve vlaku na cestě
domů s pocitem, že to snad příjemci
pomůže a uzdraví se To se však mohupomůže a uzdraví se. To se však mohu

jen domnívat, protože darování je u nás
anonymní a dárce nezjistí, komu pomo-
hl. V nejbližší době po darování se dár-
ce ani nedozví, jestli byla léčba příjem-
ce úspěšná.

Co byste mladým lidem – poten-
ciálním dárcům vzkázal?

Všem lidem, kteří stále ještě pře-
mýšlí o vstupu do Českého národního
registru dárců dřeně, bych vzkázal jedi-
né: Člověk nikdy neví, kdy bude potře-
bovat pomoc ať už on sám, nebo jeho
rodina. Velmi snadno se může dostat
na druhý břeh – tedy onemocnět, aniž
by to mohl nějak ovlivnit. Nebuďte lhos-
tejní, možná právě na vaši pomoc čeká
někdo, komu už nezbývá moc času. Za-
piš se do registru a daruj někomu dru-
hou šanci na život!

Více informací o  registrech dár-
ců naleznete na  webových stránkách 
www.kostnidren.cz a www.darujzivot.z
cz. V  květnu loňského roku probíhala 
náborová kampaň pro studenty posled-
ních ročníků slavičínských středních škol 
za účasti paní Zdenky Wasserbauerové,
která se v  hledání potenciálních dár-
ců angažuje na  celorepublikové úrov-
ni. Obdobná kampaň bude ve Slavičíně 
probíhat i  letos na podzim. Věříme, že 
se ve Slavičíně najdou další mladí lidé,
kterým není lhostejný osud pacientů se 
závažnými nemocemi krvetvorby.

Jitka PfeiferováJitka Pfeiferová

Darovat kostní dřeň
znamená darovat život

Městské divadlo Zlín zahájilo předplatitelskou 
sezónu 2017/2018, v níž připravuje kromě činoher-
ních představení i jeden muzikál. Katalog předplat-
ného 2017/2018 naleznete v  městském infocent-
ru, městské knihovně ve  Slavičíně a  na  webových 
stránkách www.divadlozlin.cz. Rezervace je mož-
né učinit přes web, e-mailem prodej@divadlozlin.cz
a na tel.: 577 636 207, 419, 220.

Klub žen Nevšová pořádá
autobusový zájezd na v pořadí již 35. ročník

pochodu Slováckými vinohrady. 
Sobota 7. října 2017. Jedná se o pěší túru přes
vinice a okolní sklípky s ochutnávkou burčáku

a jiných tekutých pochutin ze zdejšího kraje. Po-
drobnější informace budou zveřejněny v srpno-

vém vydání zpravodaje. Přidejte se k nám!

Tipy pro pěší turisty
Hložecká kaple

Kopec Hložec, který se nachází nedaleko 
Křekova, ukrývá v lese tzv. Hložeckou kapli. Tu 
v roce 1953 vystavěli vlachovští zedníci na pa-
mátku vpádu Tatarů z roku 1663 a rovněž na pa-
mátku kuruckých válek z počátku 18. století.

Ke kapli vede hned několik značených turis-
tických tras z  různých směrů. Nejpohodlnější 
cestu nabízí červená turistická trasa, na kterou 
se při cestě na Hložec můžete připojit ve středu 
Vrbětic. Trasa vede do kopce a  její délka z Vr-
bětic až po  kapli na Hložci je přibližně 4  km. 
Od kaple Vás červené turistické značky dove-
dou až do Rekreačního střediska Jelenovská, 
které nabízí možnost občerstvení.

Doporučujeme Vám naplánovat tuto vycház-
ku na neděli 30. července 2017, kdy se na Hložci 
bude konat tradiční letní pouť. Bližší informa-
ce o jejím konání naleznete včas i na Faceboo-
ku Městského infocentra Slavičín.

Turistické mapy i  bližší informace nejen 
o  této trase Vám rády poskytnou pracovnice 
slavičínského infocentra.

Městské infocentrum Slavičín
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S písničkú
do Slavičína

V pátek 9. června 2017 jsme na let-
ní scéně zámeckého parku ve Slavičí-
ně uvítali přes dvě stovky účinkujících,
kteří se zapojili do  letošního ročníku
Světlovského bálu. Slavičínské publi-
kum zhlédlo vystoupení souborů míst-
ních (ze Slavičína, Bojkovic) – i zahra-
ničních (z Polska, Bulharska, Dagestá-
nu). Teplé letní počasí i zajímavý pro-
gram přilákaly do hlediště letní scény
stovky diváků. Věříme, že domů odchá-
zeli spokojení a okouzlení rozmanitos-
tí tanečních i hudebních souborů něko-
lika národností.

Po řa d a t e l é  děk u j í  č l e n k á m 
Diaklubu za pomoc při přípravě akce
i během ní.

Marie Studeníková
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Letní kino Slavičín bude promí-
tat zdarma. Všechny filmy jsou v  čes-
kém znění.

V případě deštivého počasí se bude
promítat v Sokolovně Slavičín od 20.00 
hodin.

neděle 9. července 2017, 21.30 hodin
Bezva ženská na krku

Sympatická Eliška (P.  Hřebíčková) je
na plný úvazek milující manželkou charis-
matického a bohatého Pavla (J. Langma-
jer). Ovšem jen do té doby, než ji na pra-
hu čtyřicítky milým a  korektním způso-
bem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne 
začít od nuly jako učitelka v malé středo-
české vesničce…

Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Tá-
borský, J. Langmajer ad.

Komedie, ČR, 2016, 97 minut.

úterý 11. července 2017, 21.30 hodin
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

Čiperné veverky Alvin, Simon a The-
odore jsou zpět! A  jsou jako vždy nabití 
energií, písničkami a především naprosto 
šílenými nápady. Jejich nový, už čtvrtý pří-
běh začíná tradičně: velkým nedorozumě-
ním. Alvin, Simon a Theodore totiž dosta-
nou podezření, že Dave, jejich velký člově-
čí kamarád a ochránce, chce požádat svou 
přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou zís-
kají jednoho naprosto příšerného, nesne-
sitelného, vyženěného bratra Milese a na-
víc je Dave možná nakonec i úplně opustí…

Rodinná komedie, USA, 2015, 92 minut.

neděle 16. července 2017, 21.30 hodin
Sirotčinec slečny Peregrinové pro po-
divné děti

Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea
vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodruž-
nou výpravu. Pomocí stop a nápověd, které 
nalezl v jeho pozůstalosti, objeví na odleh-
lém koutě jednoho téměř opuštěného os-
trova velice zvláštní dům, Sirotčinec sleč-
ny Peregrinové pro podivné děti. A i když 
se Jakeovi na první pohled zdá opuštěný, 
není tomu tak. Brzy se setká nejen se sleč-
nou Peregrinovou, ale i s  jejími mladými 
chráněnci. Jejich izolace není jen v místě, 
ale i v zacykleném čase. Skrývají se před 
ostatním světem kvůli svým zvláštním a ne-
uvěřitelným schopnostem, protože by byli 
ostatními považováni za zrůdy.

Režie: T. Burton
Fantasy/dobrodružný, USA, Belgie, VB,

2016, 128 minut.

úterý 18. července 2017, 21.30 hodin
Dobrodružství pana Peabodyho a Sher-
mana

Pan Peabody je geniální jako Einstein,
vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako In-
diana Jones, má deduktivní schopnosti 
Sherlocka Holmese, styl oblékání Jame-
se Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka 
Pohlreicha. Je také světově proslulou ce-

lebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympij-
ským vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc
je pes. Díky svým schopnostem a navzdory
tomu, že je šelma, adoptoval pan Peabody
malého kluka Shermana, kterého od plenek
vychovává tak, jak nejlépe umí. Přesto si ob-
čas musí přiznat, že je to snad jediná věc, kte-
rá mu tak úplně nejde a že má co dělat, aby
se Shermanem vůbec udržel krok. Sherman
je totiž velmi zvědavý a upřímný, díky čemuž
se často dostává do různě velkých průšvihů.

Animovaná komedie, USA, 2014, 90 + 
6 minut

neděle 23. července 2017, 21.00 hodin
Warcraft: První střet

Království Azeroth a  říše Draneor se 
od sebe nemohou lišit víc. Azeroth je vzkvé-
tající říše lidí, v níž moudře panuje král Lla-
ne (Dominic Cooper). Jeho vojsko vedené ry-
tířem Lotharem (Travis Fimmel) a společen-
ství mocných kouzelníků v čele s mágem Me-
divhem (Ben Foster) důsledně chrání míru-
milovnou civilizaci. V Draenoru představu-
je život permanentní boj mezi znepřátele-
nými rasami Orků, jež spojí až neporazitel-
ný nepřítel, nákaza, která v  jejich zemi po-
stupně ničí vše živé.

Hrají: T. Fimmel, P. Patton, B. Foster ad.
Dobrodružný/fantasy, USA, 2016, 123 

minut
Nevhodné pro děti do 12 let

úterý 25. července 2017, 21.00 hodin
Kubo a kouzelný meč

Kubo umí vyprávět příběhy tak, že to bere 
dech. Tento talent mu pomáhá uživit sebe
a nemocnou matku. Den co den opouští jes-
kyni, ve které společně přebývají, a v přileh-
lé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávě-
ním, které končí vždy před západem slunce.
Domů se musí vrátit před setměním, jinak by
ho podle matky mohla stihnout strašlivá klet-
ba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže...

Animovaný/dobrodružný, USA, 2016, 
101 minut.

neděle 30. července 2017, 21.00 hodin
Kruhy

Slavný horor o znepokojivém videu, je-
hož diváci nevyhnutelně umírali přesně tý-
den poté, co ho viděli, právě napsal další ka-
pitolu. Děsivé je na ní především to, že se Sa-
mara, hlavní antihrdinka Kruhů, se svým fil-
mem přesunula z videokazety do online éry,
kde se šíří mnohem snáz. Kruhy se odehrá-
vají třináct let po událostech předchozího
dílu. Příběh o vraždícím filmu je považován
jen za hororovou historku, přesto studentku
Julii zneklidní změna chování jejího přítele
Holta, který prý toto video viděl…

Režie: F. Javier Gutierrez
Horor, USA, 2017, 102 minut
Nevhodné pro děti do 12 let

Na srpen připravujeme: Zahradnictví: Ro-
dinný přítel, Dítě Bridget Jonesové, Zpívej,
Doba ledová: Mamutí drcnutí a další.

B u d o u c í  k něz  a   f r a n t i š k á n 
P. František Tomáš Koseček se narodil 
18. června 1917 ve Slavičíně. Jeho cesta 
ke  kněžství byla klikatá. Po  obecné 
škole ho otec poslal na  jezuitské 
gymnázium na Velehradě. V sekundě 
však onemocněl a  poté pokračoval 
na   měšťanské škole ve   Slavičíně . 
Po  ní nastoupil do  učení v  drogerii 
ve  Slavičíně. V  srpnu 1938 vstoupil 
do  noviciátu františkánského řádu 
v  Kadani, po  jeho ukončení přešel 
do  Prahy a  dokončil v  roce 1941 
gymnaziální studia. Pak už studoval 
na arcibiskupském teologickém insti-
tutu v Praze a roku 1945 byl vysvěcen 
na  kněze. Roku 1947 byl přeložen 
do  kláštera v  Kadani, kde spravoval 
jako administrátor několik okolních 
farností. V září 1948 se stal kvardiánem 
kláštera v Chebu.

V   dubnu 1950 byl spolu s   os-
tatními  spolubratr y  internován 
v centralizačním klášteře v Hejnicích, 
od   zář í  1950 nastoupil na   vojnu 
k  jednotkám PTP, kde byl přiřazen 
na  stavební práce, posléze pracoval 
jako kuchař. I v těchto podmínkách však 
stále působil jako kněz, sloužil mše 
a zpovídal. Doba počátku padesátých 
let však tvrdě potírala církev i  pro-
jevy náboženského života, a  tak byl 
v  září 1952 s  dalšími františkány ze 
své jednotky zatčen. Poté ho čekaly 
dlouhé měsíce vyšetřování i  krutého 
zacházení při výsleších. V lednu 1954 
byl P.  Koseček odsouzen za  ilegální 
řádovou činnost u  jednotek PTP pro 
trestný čin velezrady na  šest let. 
Po odsouzení byl vězněn ve Valdicích, 
následně pracoval ve  výkonu trestu 

v  uranových dolech ve Rtyni. V  roce 
1956 následkem práce ve   vysoce 
radioaktivním prostředí onemocněl 
rakovinou. Léčbu podstoupil v nemoc-
nici v Uherském Hradišti. V posledním 
stádiu nemoci byl propuštěn k rodičům 
do  Slavičína, kde dne 10. října 1956 
zemřel. Jeho pohřbu se i přes nevoli 
úřadů  zúčastnilo mnoho věř ících 
a  přibližně stovka kněží. Pohřben je 
na slavičínském hřbitově. 

V neděli 18. června 2017, přesně 
v  den stého výročí jeho narození, 
se konala v   kostele sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně vzpomínková mše svatá, 
kterou sloužil olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. Bohoslužba, které 
se zúčastnil i   otec Anton z   řádů 
františkánů z  Uherského Hradiště, 
P.  Milan Palkovič , P.  Karel Petráš 
a  P.  Marian Dej, se konala za  hojné 
účasti příbuzných rodiny Kosečkovy 
i dalších farníků. K důstojné atmosféře 
slavnostního shromáždění přispěla 
i místní schola se zpěvačkou Eliškou 
Münsterovou.  

Marie Zemánková

Vzpomínka na
P. Františka Tomáše Kosečka

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Divni-

ce děkuje městu Slavičín za finanč-
ní podporu akce Kácení máje a dět-
ský den. Rovněž děkuje za podpo-
ru akce všem sponzorům.

Setkání Šabatčanů 
v pátek 7. července 2017

v 16.00 hodin
u křížku vedle Poláčkového


