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Aktuální, přehledné, plné užitečných informací
Takové jsou nové webové stránky Služeb města Slavičína
Na začátku měsíce července jsme
pro Vás spustili zbrusu nové webové
stránky naší společnosti. Naleznete zde
spoustu informací o tom, na čem právě
pracujeme, jaké služby a techniku nabízíme, aktuální ceníky našeho prodejního sortimentu, kontakty na zaměstnance a v neposlední řadě také spoustu důležitých informací o našich provozovnách, jako je hřbitov, sběrné dvory či
koupaliště. Proto neváhejte a navštivte nás na www.smslavicin.cz.
Naším cílem a prioritou je, aby se
SMS rozvíjely směrem ke spokojenosti jak občanů města, tak jejich zřizovatele – města Slavičína. Také proto se
snažíme být dostupnější a operativnější. Byl bych velmi rád, kdyby k rychlejšímu a bezodkladnému způsobu ře-

šení problémů a závad, ať už na veřejném osvětlení, městských komunikacích či dětských hřištích, přispěl tzv.
formulář hlášení závad, který naleznete právě na našem webu. Po vyplnění základních údajů o závadě, jejím
místě a rozsahu, tak můžeme v co nejkratší době na jejím odstranění pracovat a vyhneme se leckdy zdlouhavému
procesu přenosu informací, který brání operativnějšímu řešení problému.
Chceme se bezpochyby soustředit
na všechny aktivity vyplývající z hlavní činnosti technických služeb, avšak
úklid města vnímáme jako prioritní oblast. Těší mě, že se i v dnešní době najdou lidé, kteří nejsou na chválu skoupí, a že zastavují naše zaměstnance přímo při práci v terénu a řeknou jim tře-

Zprávy z domečku pro děti
Prázdniny jsou již v plném proudu
a děti si je užívají tak, jak to má být.
První polovina prázdnin v domečku
utekla jako voda a my máme za sebou
první tábor námi nabízený, a to osmidenní pobytový tábor Ebeka 2017,
který byl opět v duchu olympijských
her. Sportovci si vzorně a v duchu sportovního chování plnili zadané disciplíny,
soutěže a hry, které tábor nabízel.
Čas však moc rychle utíkal a opět
nastalo loučení, které je vždy smutné.
Na druhou stranu, děti žijí ze zážitků
celý rok a těší se opět na prázdniny.
Druhý tábor byl již příměstský
se sportovním zaměřením a měly ho
na starosti Eliška Jančaříková, Zuzka
Kovářová a Eliška Fojtíková. Třetí tábor
byl se všeobecným zaměřením a o děti
se staraly Peťka Hyžíková, Adélka
Tlušťáková a Domča Štefaníková.
Děti měly vždy připraven bohatý
program a výlety – Galaxie Zlín, kino
Valašské Klobouky a koníci v Lipině.
Další tábor měl indiánské zaměření
a pod vedením Elišky Fojtíkové, Domči
Štefaníkové a Elišky Jančaříkové si děti
vyrobily spoustu výrobků, zasoutěžily
si, zajely do Lipiny na koníky a podívaly

se do muzea a na hrad v Brumově-Bylnici.
V letošním roce jsme otevřeli
tábor i v Loučce, ten byl pod vedením
interních pracovnic DDM Slavičín Adély
Ritterové a Ivany Fojtíkové. Tábor se
konal v obecním domě v Loučce, kde nás
velice mile přijala paní starostka, které
moc děkujeme. Děti si užily výletů,
soutěží, her a rodiče nemuseli řešit,
kam děti dovezou na tábor.

ba, že je pěkně uklizeno, že jim za to
děkují. Také my velmi pozitivně vnímáme a zároveň děkujeme za iniciativu našich některých spoluobčanů,
a není jich málo, kteří přispívají k čistotě a upravenému vzhledu města svou
vlastní činností. Ať už se jedná o zametení chodníku před domem nebo sečení trávy na veřejných prostranstvích.
Pokud je město čisté, je to předpoklad pro jeho další rozvoj. Zároveň je to i jeho vizitka, protože každý, kdo Slavičínem byť jen projíždí, si
takovýchto věcí pochopitelně všímá
a srovnává s jinými městy. Proto pracujme společně na tom, aby se Slavičín takovýchto srovnání bát nemusel.
Za Služby města Slavičína, s.r.o.
Jan Janeček, jednatel
Děti byly za snahu v soutěžích
a hrách na konci tábora vždy odměněny
diplomy a hezkými cenami.
Děvčata, která vedla tábory, se
dětem snažila naplánovat bohatý
program, který se jim na 100 % povedl.
Velký dík patří našim sponzorům,
kteří nám věnovali věcné ceny pro děti
na tábory, jsou to firmy: NTS Prometal,
TVD – Technická výroba Rokytnice, Tesco Slavičín, Makro Zlín. Vaší štědrosti
a vstřícnosti si velice vážíme.
Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

Svoz tříděného
odpadu
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 30. 8.
papír (modré pytle) 2. 8.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)
8. 8., 22. 8.

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 nadace

Město Slavičín
a Nadace Jana Pivečky
zvou širokou veřejnost na

Odhalení
nových soch
v Pivečkově lesoparku
Sobota 16. září 2017, 13.00 hodin
Součástí akce bude

Plán aktivit na srpen: háčkování
(hvězdičky)

Pohádkový
les

Připravujeme:
16. 9. Pohádkový les
18. 10. Benefiční představení
Zítra to roztočíme, Jaroušku!

V úterý 18. července 2017 se v Nadaci Jana Pivečky konalo setkání žen
ke vzdělávacímu projektu Životní restart 55+. Celkem osm žen ze Slavičínska se přišlo informovat, zda je projekt pro ně určený a co obnáší. Lektorky Michaela Koníčková a Blanka Hudecová je seznámily s aktivitami projektu a povzbudily je v touze pracovat na svém osobním rozvoji. Projekt,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, je pro ženy z cílové skupiny ZDARMA. S jeho realizací
se počítá na půdě Nadace Jana Pivečky od konce září. Odborně projekt zaštiťuje Mgr. Blanka Hudecová, certifikovaná koučka a lektorka, které jsme
položili několik otázek.
Kdo se může do projektu zapojit?
Původně jsme projekt koncipovali pro ženy ve věku 55 – 64 let, které
jsou neaktivní na trhu práce, mimo starobní důchodkyně. Protože jsme v prvním pololetí zaznamenali zájem o kurzy i v jiných cílových skupinách, jsme
k dnešnímu dni v jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o rozšíření cílové skupiny. To by pak znamenalo, že kromě žen, které jsou v evidenci ÚP, pečují o osobu blízkou, jsou invalidní či samoplátkyně sociálního pojištění, se projektu budou moci účastnit i další ženy.
Můžete být konkrétní?
Rozšíření by mělo zahrnovat všechny ženy, které jsou ohroženy na trhu

tentokrát s tématem středověku –
po celé sobotní odpoledne
v Pivečkově lesoparku.

práce. Jednalo by se tedy i o ženy
s dětmi mladšími 15 let, zaměstnankyně ve výpovědní lhůtě nebo s předpokládaným datem ukončení práce
v řádu měsíců, ale i migrantky a ženy
z národnostních menšin. Požadované
změny budeme vědět na konci prázdnin a pak již můžeme začít.
Již máte za sebou některé kurzy?
Ano, v dubnu jsme začali pracovat
s malou skupinkou žen v Pacetlukách
poblíž Holešova. Přihlásit se totiž mohou ženy z celého Zlínského kraje, proto oslovujeme i další místní komunity
k účasti v projektu. Setkáváme se tam
v zasedací místnosti obce, za což děkujeme tamnímu panu starostovi.
Co ženy oceňují nejvíce?
Určitě je to individuální práce a zájem o jejich osobu. Při setkání s koučkou je veškerý čas věnován právě jen
jedné ženě. Koučka je tam proto, aby
naslouchala a dotazovala se v takovém
tempu, jaké vyhovuje právě jí. Toto je
moment, který je určitě ženami oceňován nejvíc. A pak také to, že dovolit si
setkání s koučem je finančně náročné
a projekt umožňuje setkávání s koučem zdarma.
Co ženy nejčastěji při koučování řeší?
Je to většinou rozvoj silných stránek, posilování sebevědomí, schopnost
prezentovat se jak v osobním, tak pracovním životě.
Teď jste hovořila spíše o individuální práci, vraťme se opět ke kurzům …
Máte pravdu, i kurzy máme velmi užitečné. Ženy nejvíce zaujal kurz,
ve kterém se učí pracovat s tablety
a chytrými telefony. Je to kurz zaměřený na jejich prezentaci navenek pomocí sociálních sítí. Další kurz se zabývá životním restartem jako takovým.
Myslím si, že každý v životě občas potřebuje restartovat a začít něco dělat
jinak. Ta potřeba změny je pro člověka důležitá. Kdo nerestartuje, jako by
fungoval jen strnule v zajetých kolejích.

Ale zde nikoho do restartu nenutíme.
Každý má svoje tempo, ve kterém je
ochotný nějakou změnu začít realizovat. Dalším zajímavým kurzem je
inspirativní setkávání se zajímavou
osobností. Já tomu říkám facilitované setkání ženských skupin se sdílením, zjednodušeně – beseda s hostem na určité téma, které si společně zvolíme.
A proč jste si vybrala právě Slavičín?
Před dvěma lety jsem pracovala na projektu „FDV – Pracovní návyky“ ve Valašských Kloboukách a Slavičíně. Lidé, které jsem vedla v oblasti rozvoje kariéry, mě zaujali svými osudy, okolní krajinu jsem si zamilovala. Čekala jsem jen na příležitost
se sem vrátit. Jsem ze Zlína, kde také
žiji i pracuji. Domnívám se, že tento
kraj potřebuje podpořit ve všech oblastech. Proto propaguji slogan: „Nemusíte složitě dojíždět do Zlína, přijedeme za Vámi.“ A aby to bylo i pro
mě jednodušší, oslovila jsem svou kolegyni lektorku Ing. Michaelu Koníčkovou z Rudimova, která pracuje pro
Nadační fond Albert a příležitostně
spolupracuje s Nadací Jana Pivečky.
Bude mi s některými kurzy pomáhat.
Kde se mohou zájemkyně o kurzy hlásit?
V úterý 8. srpna 2017 v 10.00 –
12.00 hodin chystáme další představení projektu v prostorách Nadace Jana Pivečky na Horním náměstí
ve Slavičíně. Zveme ženy na osobní
setkání. A kdo to nestihne, neváhejte
se zeptat telefonicky nebo e-mailem.
Michaela Koníčková
(tel.: 739 046 631, e-mail:
misa.konickova@seznam.cz),
z
Blanka Hudecová (tel.: 605 457 080,
e-mail: hudecova@sivena.cz)
FB: Restart.55plus

GJP a SOŠ Slavičín
Vyhlášení dalšího kola
přijímacích zkoušek do maturitního
oboru Podnikání – nástavbové denní
studium pro vyučené. Informujte se
přímo na škole.
Stavební práce o prázdninách
Přestože učitelé i studenti jsou
na zasloužených prázdninách, budova
gymnázia je v plném stavebním ruchu.
Probíhá kompletní rekonstrukce vodovodních, elektrických, odpadních rozvodů za více jak 10 milionů Kč. Dalšímu projektu ředitele školy „Půdní vestavba“ v IROP byl vydán schvalovací
právní akt. Celkové náklady jsou u Půdní vestavby 20 milionů Kč a již nic nebrání zahájení veřejných zakázek. Vzniknou především odborné učebny a relaxační centrum. Další projekt spolupráce SR – ČR s SOŠ Dubnica nad Váhom za 218 tisíc eur byl také schválen
a od září nejenomže vznikne zcela nový
interiér gymnázia, ale škola bude nakupovat množství pomůcek do automati
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Úspěchy studentů
 Úspěch v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti
Josef Tomeček vybojoval krásné druhé místo v oboru chemie ve finálovém kole SOČ, které se konalo
ve dnech 16. – 18. června 2017 v Boskovicích. Získal také cenu za nejzajímavější poster.
 David Maryáš z kvinty jako úspěšný řešitel fyzikální olympiády v krajském kole se účastnil předposlední
červnový týden stáže na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. V průběhu stáže pracoval na optometrických přístrojích a řešil problémy týkající se absorpce, interference
elektromagnetického záření různých
vlnových délek.
 Pravidelnou součástí ukončování
základního vzdělávání na osmiletém
gymnáziu v kvartě je obhajoba seminárních prací, na kterých studenti pracují poslední čtvrtletí. Úspěšnou obhajobu zvládli před komisí a spolužáky všichni prezentující poslední týden ve škole.

Výměnný pobyt v partnerské škole
v Diepholzu
Letos v dubnu opět naši studenti pod vedením Mgr. Markéty Bačové
strávili necelý týden s německými studenty z městečka Diepholz. Žáci navštívili Osnabrük, Bremen a měli možnost prohlédnout si muzeum o vystěhovalectví v Bremerhavenu. Na oplátku

přijeli ve dnech 10. – 16. června 2017
studenti k nám. Byl pro ně připraven
také zajímavý program ve městě Olomouci a absolvovali celodenní výlet zaměřený na přírodu Bílých Karpat. Vzájemné přátelství jistě přineslo mnoho
zážitků a prohloubení jazykových znalostí. Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín.

XIX. ročník Jerevan cupu vyhráli Bylničané
Ve středu 5. července 2017 se
na antukových kurtech v zámeckém
parku ve Slavičíně odehrál již devatenáctý ročník turnaje v nohejbalu trojic pod názvem Jerevan cup. Ten pořádá místní futsalový klub a v posledních letech je součástí místní Park párty s bohatým doprovodným programem. Letošní ročník přilákal do Slavičína hned jedenáct týmů z celého
regionu a nechyběly zde celky z Brumova, Štítné nad Vláří, Zlína, Bylnice
a široké zastoupení zde měla i slavičínská seskupení.
Nejdříve proběhly boje v základních skupinách, zde favorité nezaváhali a příjemným překvapením byly
výkony zlínské Čupakabry a domácí
Klukovny. Do čtvrtfinále pak postupovalo osm mužstev a zde se odehrály opravdu dramatické souboje
a o vítězi se kolikrát rozhodovalo až
v koncovce. Kousek sportovního štěstí chyběl právě Klukovně a Čupakabře
a na jejich úkor proklouzli do semifinále o jediný míč brumovský Los Glgos a také Bylničané.
V semifinálových duelech se znovu
odehrály velké bitvy a před finálovými branami nakonec zůstal domácí celek SKP a brumovský Los Glgos. Opakovalo se tak finále z loňského ročníku, kde se utkal Brumov s Bylnicí.

V souboji o bronz se radovali slavičínští SKP, ve finálovém klání oplatili ve třísetové bitvě Bylničané Brumovu loňskou porážku a mohli tak
zvednout nad hlavu pohár z Jerevan cupu. Brumovjanům i s jedenáctiletým Adamem Fojtíkem patří druhá příčka, ale opět početnému obecenstvu předvedli skvělý nohejbal.
Devatenáctý ročník byl jedním
z nejkvalitnějších turnajů v historii
a my se již můžeme těšit na ten jubilejní dvacátý. Pořadatelé z Jerevanu děkují sponzorům celého klání, firmám NTS Prometal, Nicoma,
Pivovaru Hrádek a také městskému
infocentru.
Konečné pořadí XIX. ročníku Jerevan cup: 1. Bylnica, 2. Brumov,
3. SKP Slavičín, 4. Los Glgos Brumov
Nejlepší hráč: Ondřej Polách (Bylnica),
nejlepší smečař: Zbyněk Raška
(Los Glgos),
nejlepší universál:
Radim Studeník (SKP Slavičín),
cena starosty města:
Adam Fojtík (Brumov),
cena Fair play: Tomáš Studeník
(SKP Slavičín),
nejstarší tým: Legendy Kameni
(Štítná nad Vláří)
Petr Koseček

Výměnný pobyt Slavičín – Diepholz

ZŠ Slavičín-Vlára
Galaprogram Hrátky 2017 –
Pět minut před večeří
S blížícím se koncem školního roku
připravila ZŠ Slavičín-Vlára již tradiční
kulturní vystoupení, které se cyklicky
opakuje jednou za tři roky, s názvem
Hrátky 2017 – Pět minut před večeří.
Dne 22. června 2017 byla proto slavičínská Sokolovna zaplněná do posledního místa.
Letošním programem provázeli Ondra Cekota, Kája Kopecká, Tonda Šmotek a Pavlík Poláček. Doprovodné písně zazněly v podání Natálie Bothové.
Na jevišti vystoupilo dalších 136 žáků

naší školy, kteří se mohli pyšnit svými
hereckými i sportovními výkony. Po zásluze byli všichni odměněni závěrečným
„standing ovation“ přítomného publika. Poděkování patří všem pedagogům za profesionální přístup při realizaci Hrátek a účinkujícím žákům, kteří
zvládli svoje role „na jedničku“.
Školní galaprogramy Hrátek jsou již
mnoho let oblíbené nejen mezi samotnými žáky, ale také jejich rodiči a veřejností. A tak se už nyní můžete těšit, s čím vás ZŠ Slavičín-Vlára překvapí na těch příštích.
Mgr. Aleš Ptáček
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VZPOMÍNÁME
Dne 4. srpna 2017 to budou už 3 roky,
co nás navždy opustil náš drahýý tatínek,
dědeček a manžel, pan Emil ARGALÁŠ.
S láskou stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.
Dne 28. srpna 2017 si připomeneme
1. výročí úmrtí pana Luďka SUDKA
z Nevšové. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, synové Luděk, Libor
a dcera Jarmila s rodinami.

Dne 25. srpna
p 2017 byy se dožila
70 let paní Marie MACHAČOVÁ,
rozená Raková, z Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují Ladislav,
Miloslava a Emil s rodinami.

Dne 7. srpna 2017 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Karla SALVETA
z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Anna, dcera Anna s rodinou
a syn Ladislav.
Dne 18. srpna 2017 uplyne
1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Hedvika FOJTŮ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají děti
Jana, Miroslav, Vlastimil a Věra s rodinami.

Dne 7. srpna 2017 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždyy opustila
p
naše maminka, paní
Ludmila VACULÍNOVÁ.
Stále na ni vzpomínají děti s rodinami.

Dne 12. srpna 2017 si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí a v tento den
i nedožité 79. narozeniny pana
Adolfa ČERMÁKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 1. srpna 2017 vzpomeneme
5. výročí úmrtí naší sestry a tety,
paní Blaženy MACHŮ ze Slavičína.
S láskou a úctou nezapomeneme.
Sestra s manželem, neteře Jana,
Radka s rodinami a rodina Brhlova.

Dne 4. srpna 2017
vzpomeneme 28. smutného
výročí úmrtí pana Jana ŠURÁNĚ
a dne 31. srpna 2017 vzpomeneme
p
nedožitých 90 let paní Marie ŠURÁŇOVÉ
ze Slavičína. S láskou, vděčností a úctou
na oba rodiče vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 20. srpna 2017 uplyne 1 rok od chvíle,
kdyy nás navždyy opustil
pan Emil ADÁMEK z Petrůvky.
Dne 23. června 2017 jjsme si ppřipomněli
p
25. výročí úmrtí pana Štěpána ADÁMKA
z Petrůvky. Stále s láskou a úctou
vzpomínáme. Rodina Adámkova
a Kadlčákova.

Dne 22. srpna 2017 tomu bude 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Ing. Otmar ONDRA. S ním odešla i jeho
moudrost, laskavá povaha, humor a ochota
kdykoli pomoci. Zůstala láska,
vzpomínky a tichý dík za všechno.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, sestra a děti s rodinami.

Dne 19. srpna 2017 uplyne 6 let od chvíle,
kdyy nás navždy opustila paní
Vlaďka ŤULPOVÁ z Lipové. S láskou stále
vzpomínají manžel Ladislav a synové Bohdan
a Michal s rodinami. Dne 22. července 2017
jsme si takyy ppřipomněli
p
10 let od úmrtí paní
Marie SUCHÁNKOVÉ z Lipové.
Pozůstalí děkujíj za účast na ppohřbu paní
Ludmily KUNDRATOVÉ.

Dne 20. července 2017 jjsme si ppřipomněli
p
5. výročí úmrtí paní Marie KŘÍŽOVÉ.
Dne 3. srpna 2017 by se dožila 81 let.
S láskou a úctou vzpomínají synové Dalibor
a Hubert s rodinami.

Dne 14. srpna 2017 vzpomeneme
p
1. výročí
úmrtí pana Josefa ZLÁMALA. Stále
vzpomíná manželka a syn s rodinou.
Dne 17. srpna 2017 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí pana Jaroslava PAVELKY z Lipové.
V únoru 2017 jsme si připomněli jeho
nedožitých 80 let. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – KVĚTEN
Petr a Dana Ščuglíkovi – syn Lukáš

Dne 20. srpna 2017
si připomeneme
p
10. výročí
ý
úmrtí
paní Marie ZEMÁNKOVÉ z Hrádku.
Stále na ni vzpomínají syn František
s manželkou a vnučky Hana, Marta a Petra
s rodinami.
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Dne 25. srpna 2017 vzpomeneme
p
10. výročí úmrtí pana Vlastimila GÁŠKA.
S láskou vzpomínají manželka, děti, rodiče,
sourozenci a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří se dne 8. července
2017 naposledy rozloučili s paní Ludmilou
MAŇASOVOU. Zarmoucená rodina.

NAROZENÍ – ČERVEN
Daniel Maňas a Lenka Peléšková – dcera Zuzana
Štefan Šranko a Barbora Bačová – syn Jáchym
Karel a Eva Kabelovi – dcera Klára
David Kamenčák a Alena Kotásková – dcera Petra
Petr a Iva Šimoníkovi – dcera Barbora
SŇATKY – ČERVEN
Radoslav Dohnanský a Simona Josefíková
Tomáš Mudrák a Pavlína Urbanová
Karel Salvet a Marie Vincourová
Michal Bonko a Martina Šebáková

ÚMRTÍ
6. 6. 2017 Věra Malinová, 82 let, Slavičín
8. 6. 2017 Miroslava Florešová, 86 let, Slavičín
18. 6. 2017 Josef Koseček, 81 let, Nevšová
21. 6. 2017 Ludmila Miličková, 84 let, Slavičín
22. 6. 2017 Marie Zlatníková, 85 let,
Bohuslavice
23. 6. 2017 Ludmila Kundratová, 97 let,
Petrůvka
29. 6. 2017 Josef Koiš, 68 let, Slavičín
30. 6. 2017 Oldřiška Karbanová, 80 let, Slavičín
30. 6. 2017 Ludmila Maňasová, 74 let, Nevšová
30. 6. 2017 Ladislav Janáček, 63 let, Hrádek
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.

Městská knihovna v srpnu

Dětský den a koncert 2017

Úterý 1. srpna 2017 – pondělí 28. srpna 2017
Fotobeseda Otrokovice – výběr z nejlepších fotografií
Výstava nejúspěšnější fotografické tvorby členů otrokovického fotoklubu z tematických interních soutěží. Galerie městské knihovny, otevřeno v srpnové půjčovní době, případně po domluvě na tel. 577 341 481.

Půjčovní doba v srpnu:
Pondělí 7.30 – 12.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 12.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin
13.00 – 18.00 hodin

Městská knihovna Slavičín otevírá další studijní program pro seniory
v rámci Virtuální univerzity třetího věku
Vážení senioři, pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je pro Vás připravena nabídka výuky v rámci Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která Vám umožní navštěvovat zájmové
vysokoškolské studium přímo v místě Vašeho bydliště.
Vítáme tedy Vaše zapojení do již fungující ho vzdělávání v období září
– prosinec 2017.
Studium je určeno osobám se statutem důchodce, výuka probíhá
v Městské knihovně Slavičín.
Podmínky studia a další podrobnosti o výuce budou novým zájemcům sděleny individuálně (osobně) v půjčovní době knihovny nebo na
tel.: 577 341 481

O pejskovi a kočičce

V neděli 18. června 2017 bylo u nás
v kulturním domě v Nevšové úžasné
divadlo pro děti O pejskovi a kočičce.
Nádherné představení odehráli herci
z divadla SemTamFór ze Slavičína. Divadlo bylo moc hezké a děti, které přišly v doprovodu svých rodičů, se nechaly představením úplně unést! Snad
nejvíc se líbilo to, jak herci své dětské
diváky zapojili do samotného děje pohádky, úžasně se všichni bavili.
Po divadelním představení pokračovalo tvoření pro děti ,,Výtvarné dílnič-

ky“. Opravdu nám dalo spoustu práce
a důvtipu vymyslet a nachystat všechny
potřebné věci k výrobě různých postaviček, obrázků, kytiček a zvířátek. Velký výběr a možnost si udělat něco hezkého využily děti opravdu na plno. Odnesly si domů ne jeden, ale hned několik vlastních výtvorů. Zapojily svoji fantazii a odnesly si z nedělního odpoledne jak hezký kulturní zážitek, tak svá
výtvarná díla. Ani se jim v závěru hezkého odpoledne nechtělo domů.
Věřím, že se akce všem líbila. Je jen
velká škoda, že musím opět konstatovat, že účast byla nízká. Jediné co
napravilo reputaci, byly úsměvy a radost zúčastněných dětí! To je pro nás
poděkování!
Akce byla finančně podpořena městem Slavičín.
Za Klub žen Nevšová
Mirka Kosečková

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Jiří Zabloudil neordinuje ve dnech 31. července – 4. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.
MUDr. Radmila Pinďáková neordinuje ve dnech 1. – 6. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Roman Űberall.
MUDr. Roman Űberall neordinuje ve dnech 7. – 18. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.
MUDr. Marie Častulíková neordinuje ve dnech 7. – 18. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil.
MUDr. Petr Zemčík neordinuje ve dnech 7. – 18. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Tereza Gottfriedová.
MUDr. Tereza Gottfriedová neordinuje ve dnech 21. – 29. srpna 2017.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

Během prvního prázdninového víkendu se konal 10. ročník dobročinné
akce „Dětský den a koncert“. Letos se
nám na páteční koncert podařilo přivést na hrádecké výletiště Kobent, Sebastiana, Xindla X a Iné Kafe. Tato akce
se během let stala nedílnou součástí
konce školního roku a netrpělivě očekávanou událostí v celém kraji. Každoročně se snažíme dostat do Slavičína
opravdové špičky hudební scény a program přizpůsobujeme všem věkovým
skupinám, což přináší vysokou úroveň
interpretů, ale také enormní náklady.
Letos jsme měli dvě možnosti, buď odmítnout jednoho z interpretů a zachovat vstupné ve výši 250 Kč, nebo riskovat, zdražit a doufat, že nám návštěvníci zachovají přízeň. Vybrali jsme druhou možnost a tato volba byla správná. Večerní koncert se vydařil a sobotní dětský den proběhl také v pohodě
a klidu, jen letadlo kvůli větru neshodilo všech 3 500 bonbónů, což si snad
vynahradíme na příští akci. Z části vydělaných peněz byl zaplacen sobotní
dětský den a zbylých 50 000 Kč bude
rozdáno rodinám s postiženými dětmi.
Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří zcela bez nároku na honorář pracovali na hladkém průběhu akce. Zejména: všem Kartáčům, Járovi Saňá-

kovi, Staňovi Grešnerovi, Vlasťovi Macíkovi, Martinu Viceníkovi, Duškovi
a Ondrovi Horovým, Martině a Miloši Vaňkovým, Pavle a Zdeňovi Gromským, Barči a Martinovi Chovančíkovým, Verči Schmiedlové a Slaďochovi,
Robertu Stejskalovi, Svaťovi Koběrskému, Aničce Zvonkové, Kubínovi,
Jenckovi, Pajkovi, Mejšovi, Ríšovi Černému, Lence Valentové, Lojzovi Kubasovi, Liboru Mackovi, Soničce Frajtové, Mirce Vaclové, Bukinovi, Želvíkovi,
Lei a Radku Bartošovým, Alešovi Fojtíkoj, Pepovi Malaníkovi, Štěpánu Matulovi, Lucince Žálkové, Janči Studénkové, Bojové skupině Karpaty, Zdence Psotové, SDH Slavičín, SDH Hrádek, Darji Konečné, Elišce Soukupové, Alči Jančaříkové, Přemovi Rakovi, Korýšovi, Jendu a Ondru Častulíkovi, děvčatům z infocentra Slavičín,
SMS Slavičín, Pavlu Čechovi a spoustě dalších dobrých lidiček, kteří nám
jakkoliv pomáhali.
Děkujeme také sponzorům: Slavnet, město Slavičín, Kowag, Caparol,
TVD, Greiner Packaging, Pila Vágner,
Nářadí Vítek, ZEKA, Flores Outdoor,
HOPA CZ, Autokap, Nicoma, Nábytek
Hlavica, Ekofiltr, Pneuservis Pod čapím hnízdem.
Majoš Zvonek a Šárka Valčíková

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům
a pořadatelům Dětských olympijských
her v Hrádku. Všem se moc líbilo. Děti
si odnášely domů spoustu zážitků,
odměn a cen. Těšíme se na Vás opět
příští rok. Akce byla finančně podpořena Sociálním fondem Zlínského
kraje, městem Slavičín a nadací Synot
založenou senátorem Ivo Valentou.
Za celý tým RMC Simona Goňová
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Pozvánka na desátý ročník Memoriálu
Františka Strnada v malé kopané, letošními
hosty jsou fotbalisté FC Fastav Zlín!

První srpnovou sobotu – 5. srpna 2017 – se uskuteční od 8.00 hodin
v Lipině u Valašských Klobouk desátý ročník Memoriálu Františka Strnada v malé kopané s mezinárodní účastí. Je připraven celodenní doprovodný program – simulátor autonehody,
techniky Policie ČR, záchranné služby,
sboru dobrovolných hasičů, dále skákací hrad, malování na obličej a jízdy
na koních pro děti, vystoupení country kapely Prakl. Již tradičně budou
z nebe „padat bonbony“. Na 22.00

hodin je připraven ohňostroj a následně DISKOTÉKA diskžokejů regionálních rádií.
Hosty letošního jubilejního desátého ročníku memoriálu jsou fotbalisté FC Fastav Zlín – Josef Hnaníček, Lukáš Pazdera, Lukáš Holík
a Stanislav Dostál.
Záštitu nad akcí převzal radní
Zlínského kraje Mgr. Miroslav Kašný. Přihlášky pětičlenných družstev
a info o akci: Mgr. Aleš Ptáček – tel.:
603 919 154.

Ze skautského kotlíku

Král Uther poražen, Morgana zahnána a král Artuš na trůnu. Náš Žítkelot je zachráněn a to hlavně díky skautům, skautkám, vlčatům a světluškám
ze slavičínského střediska.
Od 2. do 16. července 2017 probíhal
v tábořišti na Žítkové skautský tábor.
Děti zde prožily nemalá dobrodružství
nejen s oživlou legendou o králi Artušovi, ale také ta standardní skautská.
Při plnění úkolů celotáborové hry museli táborníci využít znalosti ze skautské praxe získané za celý rok. Někte-

Divnická heligonka

Cesta kolem Islandu

Zveme vás na výstavu fotografií ilustrátorky a grafičky MgA. Renáty
Žákové. Tento soubor fotek zachycuje čtrnáctidenní červnovou cestu
kolem ostrova, na kterém se naše šestičlenná skupina cítila jako v jiném
světě. Výstavu můžete zhlédnout celé září v Městském infocentru Slavičín,
Mladotické nábřeží 849 ve všední dny v době od 8.00 do 16.00 hodin.
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ří se postavili čelem osobním výzvám
jako strávení 24 hodin na stromě nebo
výsadku 20 km od tábora, pro jiné bylo
výzvou každodenní koupání v místním
potoce nebo soužití se všudypřítomnými zvířecími kamarády. Každopádně to
všichni zvládli na jedničku.
Věřím, že to pro všechny byl nezapomenutelný zážitek a krásné ukončení skautského roku. Už se moc těšíme
na další dobrodružství, která nás jistě
čekají po prázdninách.
Týna

V neděli 9. července 2017 se v Divnicích v parku pod zámkem shromáž-

dili hráči na různé druhy heligonek,
harmonik a akordeonů a jejich příznivci. V příjemném prostředí za pěkného
počasí se uskutečnil již sedmý ročník
tohoto setkání. Letos se ho zúčastnilo na pět desítek účinkujících a čtyři
stovky diváků. Velký dík patří sponzorům akce – firmám Agrinea, DFH
a Avena. Akci finančně podpořilo
i město Slavičín.
Luboš Silbrník

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

XIV. ročník
memoriálu
Jožky Hrnčiříka

Tipy pro pěší turisty
Letecké srdce u Šanova

v čem? nohejbal trojic, kužel-

ky (nutné boty na přezutí!)
kdy? náhradní termín 16. září
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 10. září 2017
(p. Hrnčiřík, tel.: 602 506 990).
Těšíme se na vaši účast.
Sbor dobrovolných hasičů Divnice
zve širokou veřejnost na

oslavu 110. výročí
založení sboru
Sobota 5. srpna 2017, 12.00 hodin
hraje DH Lidečanka
občerstvení zajištěno
 výstava hasičské techniky

Výročí letecké bitvy nad Bílými
Karpaty inspirovalo srpnový tip pro
pěší turisty.
Z centra Slavičína se vydejte
do Hrádku po značené zelené turistické trase, která Vás dovede kolem
hrádeckého vysílače až do Šanova.
Cesta vede přímo kolem šanovského Muzea letecké bitvy, které se
nachází v čísle popisném 74. Otevírací doba muzea je na objednání
na telefonním čísle 739 989 463 (Michael Žitník) nebo 577 341 634
(obecní úřad). Po zastávce v muzeu
můžete pokračovat dále po trase
směrem ke státní hranici se Slovenskem, před níž se nachází památník
Letecké srdce upomínající na osud
sestřelených amerických letců.
Délka trasy je přibližně 8 km
a vede převážně po zpevněných
cestách.
Městské infocentrum Slavičín
Sobota 26. srpna 2017
9.00 hod. pietní akt na hřbitově ve Slavičíně
9.30 hod. návštěva muzea
ve Slavičíně
Další program a bližší informace
na: www.leteckabitvakarpaty.cz

Mons. Dej a jeho rok ve Slavičíně
V srpnu se uzavře první kalendářní
rok, během něhož spravoval slavičínskou farnost pan farář Mons. Marian Dej.
Narodil se ve slovenském Svrčinovci na pomezí Slovenska, Polska a Moravy. Na kněze byl vysvěcen v roce 1999
a několik let působil na rodném Slovensku. Poté se shodou okolností stal
farářem slovenské komunity v Srbsku.
Po třinácti letech působení na jihu Evropy se loni v létě stal správcem farnosti ve Slavičíně.
Se svými mnoha zkušenostmi a zážitky z působení na Balkáně seznamuje posluchače na besedách, jichž se jako
přednášející ochotně účastní. Pro Středoevropana má kultura a prostředí Balkánu dosud poněkud exotický nádech.
Mentalitu a zážitky místních obyvatel
navíc zformovaly zkušenosti, jež prožily během válek v devadesátých letech
minulého století. Mons. Dej umí poutavě vylíčit fungování každodenního života v komunitě, která se nachází v etnicky i nábožensky pestrém prostředí natolik odlišném od naší reality. Toto vyprávění však není jen popisem jednotlivých zážitků, ale mnohdy až reportážní sondou jdoucí pod povrch všeobecně známých faktů.
Roční působení v naší farnosti hodnotí Mons. Marian Dej takto: „Člověk
má po nějakém čase ve zvyku rekapitulovat, co prožil a co ho v životě potkalo.
Přišel jsem do Slavičína z úplně odlišného prostředí a podmínek a přiznám se,
že jsem se trochu i obával, jak to zvládnu. Pomohly mi mé ryze valašské kořeny a velice rychle jsem zapadl do zdejšího prostředí a našel si cestu k lidským
srdcím. Rok je krátká doba, aby se něco
dalo hodnotit, ale přesto se událo hodně věcí, a věřím, že to všechno mělo pozitivní efekt a naše farnost funguje tak,
jak má. Je pravda, že práce ve farnosti
je docela vyčerpávající, protože je to jedna z největších farností děkanátu, přesto se ji snažím dělat s maximálním na-

sazením. Určitě by se dalo dělat mnohem více, třeba i více mší a duchovních
akcí na dědinách a podobně, to však vyžaduje větší angažovanost laiků, nemůže všechno záviset jenom na knězi. Tohle
je možná ten moment, který chci zdůraznit, a to angažovanost laiků v pastoraci.
Nebát se zapojit do myšlenky evangelizace. Jsem přesvědčený, že přišla doba,
kdy si už nevystačíme s pouhou tradicí, že
žijeme na zbožném Valašsku – to už patří minulosti. Musíme hledat nové formy
a hlavně vést dialog jak se světem, tak
i s lidmi, kteří hledají. Naše společenství
nesmí být uzavřeno, každý v něm musí najít pro sebe místo bez ohledu na to, zdali zapadá do nějakých očekávaných konvencí anebo představ. Nechceme v žádném případě budovat elitní klub dokonalých, ale naopak společnost slabých,
kde hlavním kritériem je láska inspirovaná Láskou.
Plánů do budoucna je ohromně moc.
Hlavně bych rád ve spolupráci s farníky dokončil rekonstrukce interiéru a exteriéru
kostela. Těch stavebních akcí je skutečně
hodně a také se objevují nějaké úpravy
v kaplích. Čím dál víc zaznívá také myšlenka na vznik pastoračního centra v budovách ve farní zahradě a také potřeba
dětského hřiště.
Samozřejmě nejpodstatnější je samotná pastorace, pravidelné mše, duchovní obnovy, možnost zpovědí, pobožnosti a poutě. Také různá setkání specifického rázu, od září bych chtěl začít organizovat manželská setkání. Možná by
nebylo špatné udělat teologický aeropág,
kde se řeší věci víry a teologie. Vše také
závisí na zájmu věřících. Osobně bych
chtěl co nejdřív dokončit studium, to je
taková moje osobní priorita. Necháme se
všichni vést Duchem a uvidíme, kam nás
jeho vítr odvěje.“
S díky za jeho krásná slova vyjadřujeme Mons. Dejovi rovněž přání mnoha
sil a elánu do dalších let působení v naší
farnosti.
Redakce SZ

Akce turistů v srpnu 2017
19. 8. Setkání na Peňažné. Bližší informace naleznete na nástěnce KČT

u zastávky Radnice.
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazové foto na počkání  ateliérové foto dětí, rodinné
svatební foto – video foto školních srazů na počkání
 převod VHS na DVD-CD prodej fotoalb fotovideo
 mnoho dalších služeb
Pondělí – pátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Nábřeží T. G. Masaryka 141, Bojkovice, Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photography Video Maker

Přijmu vyučeného automechanika, nejlépe s živnostenským listem.
Spěchá. Kontakt: tel. 777 201 493.

PLACENÁ INZERCE

Cholerový hřbitov ve Slavičíně

Pískovcový kříž na cholerovém hřbitově

Hřbitov byl založen v roce 1831
v trati Kopanice, severozápadně
od obce Slavičín. Nedaleko odtud byla
později postavena cihelna Antonína
Strážnického v roce 1905. Hlavním důvodem vzniku úplně nového hřbitova
byla epidemie cholery v oblasti Slavičína. Hřbitov měl tedy sloužit i pro okolní obce. V roce 1831 zde byl pohřben
jen jeden člověk. Vypráví se, ale není
to historicky doloženo, že mladotický
rychtář při založení hřbitova prohlásil: „Bohatí budou pochováni u kostela, chudí na Kopanici“. Rychtář údajně
do rána zemřel a byl zde pochován jako
první. Mohlo to tak být, protože inkubační doba nemoci je jeden až několik
dnů. Daleko horší průběh měla epidemie cholery v roce 1836. Výskyt nemoci se nejprve projevil v Rudimově. Poté
se přenesla na Petrůvku a do Nevšové. Odtud pak do Mladotic, Slavičína, Rokytnice a ostatních obcí. Proto
dal slavičínský farář Mattencloitt pokyn k rozšíření hřbitova. Přesný počet
nemocných a následně zemřelých není
přesně znám.
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Na hřbitově se pohřbívalo
ještě v roce 1866, kdy se cholera v našem kraji znovu opakovala. Celkem bylo na cholerovém
hřbitově (mezi lidmi také „morový hřbitov“ nebo „nový kerchov“) pohřbeno přes 120 lidí.
Uprostřed hřbitova byl postaven kamenný kříž s postavou
ukřižovaného Krista s nápisem: „TEN SVATI KRIZ JE VISTAVEN OD FRANTISKA MUDRAK.
Z MLADOTIC = V . 1892“. Kolem
hřbitova byly vysázeny topoly.
Ty později uschly a byly v roce
1907 nahrazeny lipami, které
jsou tam dodnes.
V minulých letech pod
hřbitovem vznikla moc hezká
část města vystavěná z rodinných domů.
Klub přátel historie Slavičínska
chce požádat o dotaci města Slavičína
na umístnění informační desky, která
by ozřejmila místo hřbitova.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec

Opravená cesta ke hřbitovu v ulici Nad Cihelnou

Sochař Alois Bučánek –
rodák ze Slavičína
Akademický sochař Alois Bučánek se narodil 6. září 1897 ve Slavičíně-Mladoticích. Jeho rodiče Michal
a Marie Bučánkovi bydleli v domě čp.
21 (v současné době dům č. 47 v ulici
Zámečnická). Záhy po narození syna
Aloise se rodina koláře Bučánka odstěhovala do Neubuzi a koncem století do Podhradní Lhoty. Zde Alois Bučánek prožil dětství a chodil do školy.
Začal se učit u svého otce koláře. Láska k práci s kamenem jej však přivedla
do kamenosochařského závodu v Holešově. Získal manuální zručnost a stále víc nabýval přesvědčení, že práce
s kamenem se stane jeho posláním.
V roce 1915 byl Alois Bučánek odveden a záhy se ocitl na východní frontě.
Na podzim téhož roku přeběhl. Ze zajetí v Rusku vstoupil do československých legií. Protože dobře mluvil rusky, byl vybrán do rozvědky. Při plnění úkolu byl zajat a odsouzen k trestu smrti. Životní sudba nadějného sochaře zvrátila běh událostí. Důstojníci
sympatizující s mladým českým vojákem mu v noci před popravou pomohli k útěku. Cesta domů nebyla snadná.
Vedla přes Ukrajinu, Rusko a Sibiř až
do Vladivostoku. Odtud přes Osaku,
Singapur a Aden až do Terstu v Itálii.
Zde legionáři v roce 1920 dobrovolně
složili zbraně.
Po návratu domů se A. Bučánkovi
splnil jeho velký sen. Nastoupil do hořické sochařské školy. Po dvouletém
studiu byl jen s několika nejtalentovanějšími absolventy přijat na akademii výtvarných umění v Praze. Měl to
štěstí, že byl posledním žákem Jana
Štursy, velké osobnosti českého moderního sochařství. Své studium ukončil v roce 1926 pod vedením Otakara
Španiela. Za výborné studijní výsledky dostal od Akademie výtvarných
umění stipendium na cestu do Francie.
Cesta do Francie inspirovala mladého sochaře pro další tvůrčí práci.
Svá díla se snažil prezentovat laické
i odborné veřejnosti na různých výstavách. V roce 1925 vystavoval svá díla
v galerii Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a v prostorách Svobodného učení selského
ve Velkých Opatovicích. V roce 1927
představuje svá díla v Městském muzeu Hradce Králové, SVUM Hodonín,
jehož se stává řádným členem a dále
v Domu umění v Brně. V následujícím

roce vystavuje v Rubešově salonu
v Praze, v Klubu přátel umění v Olomouci, ve SVUM Hodonín, v městském
osvětovém sboru v Jihlavě a v Domu
umění v Praze-Rudolfinu.
V roce 1927 se A. Bučánek prezentoval prvním velkým dílem – pomníkem padlým hrdinům světové války
ve Velkých Opatovicích. Dále vytvořil pomník k 80. výročí zrušení roboty
ve Smržicích u Prostějova. Pro Masarykovu studentskou kolej v Praze-Dejvicích zhotovil bustu T. G. Masaryka
a pro Národní radu československou
portrét ministra Milana Hodži. Brněnské noviny Svoboda uvedly, že zejména portréty A. Bučánka ohrožují pozici tzv. oficiálním výtvarným špičkám.
V roce 1928 koupila Umělecká galerie Hradce Králové mramorovou sochu Omilostnění. V Holešově byl k 10.
výročí samostatnosti republiky odhalen pomník Svobody. V roce 1929 A.
Bučánek vstoupil do Jednoty umělců
výtvarných v Praze. Vytvořil alegorické sochy v nadživotní velikosti pro fasádu Pozemkového úřadu v Olomouci.
V témže roce zvítězila jeho soutěžní
práce pod heslem „Velkému Moravanu“. Jednalo se o jeho největší a nejznámější dílo – pomník T. G. Masaryka v Hodoníně. I když se plně věnoval
hlavně tomuto dílu, vytvořil i bustu ministerského předsedy F. Udržala pro
Památník odboje na Žižkově. V letech
1930 – 1931 dostal hodonínský pomník
definitivní podobu. Na mohutném
podstavci z orlické žuly stále tři metry
vysoká, bronzová postava T. G. Masaryka. Pozadí pomníku tvořil bronzový
relief v nadživotní velikosti, alegoricky znázorňující cestu našeho národa
ke svobodě a samostatnosti. Pomník
byl odhalen dne 28. září 1931. Záštitu nad zdárným průběhem oslav převzala československá vláda a zúčastnilo se jí několik tisíc občanů. Za druhé světové války byl pomník odstraněn. Reliéfy byly zničeny a přetaveny na výrobu německých zbraní. Samostatná socha T. G. Masaryka byla
znovu postavena v roce 1945, 1968
a poté v roce 1990.
V roce 1933 začal A. Bučánek stavět ateliér v Praze-Bráníku a rok poté
k němu přistavil i obytnou část.
Vytvořil bustu Karla Kramáře pro
Památník odboje a pracoval na pomníku Antonína Švehly v Říčanech u Prahy

a v Havlíčkově Brodě. Dále vytvořil portréty řady osobností
z našich uměleckých, politických i hospodářských kruhů.
Mimo to i půvabné dívčí akty
a mytologické postavy. V roce
1938 portrétoval prezidenta
E. Beneše. Vytvořil velké akty
Víra v sebe a Úsvit. Jeho poslední nedokončenou prací
byla mramorová busta prezidenta E. Beneše.
Patrně v důsledku své odbojové činnosti byl A. Bučánek zatčen gestapem a uvězněn v koncentračním táboře v Terezíně. I ve vězení byl
plný optimismu. Ještě v březnu 1945 napsal rodině v jednom z motáků: „Pro budoucnost mne nemrzí, že jsem zde,
bude to míti své velké klady
umělecké. Dělám Dalibora,
pilně kreslím, modelů mám mnoho, živých i mrtvých… Vždyť konec je blízký,
víme vše! Pravda zvítězí – pravda a krása, více obětí není jim možno přinésti.
A tyto oběti musí být i budou Bohu milé,
Bůh nám je odmění. Všechny chmury se
rázem rozplynou jako zlý sen. Vzmužte
se, připravujte se na vítězný, slavný pochod životem a vlastí!“
V dubnu 1945 Alois Bučánek one-

mocněl tyfem. Oslabený pobytem
v koncentráku zemřel 9. května 1945,
právě v den osvobození republiky.
Klub přátel historie Slavičínska
uspořádá k 120. výročí narození sochaře Aloise Bučánka výstavu o jeho
díle. Vernisáž výstavy se uskuteční
dne 9. září 2017 v 14.00 hodin v budově Městského muzea Slavičín.
Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec
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Letní kino Slavičín bude promítat zdarma. Všechny filmy jsou v českém znění.
V případě deštivého počasí se
bude promítat v Sokolovně Slavičín
od 20.00 hodin.
úterý 1. srpna 2017, 21.00 hodin
Konečně doma
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček, kteří dosud putovali mezigalaktickým prostorem a hledali pro sebe novou planetu, na které by mohli v klidu
a snad i míru žít. Tu jejich původní zničili nepřátelští Gorgové, kteří se na ně
z nějakého důvodu naštvali a pronásledují je napříč celým vesmírem…
Animovaná komedie, USA, 2015,
92 minut.
neděle 6. srpna 2017, 21.00 hodin
Zahradnictví: Rodinný přítel
Tři mladé ženy (A. Geislerová, G. Míčová a K. Melíšková) a jejich dvě děti (S.
Budiman a J. Marková) čekají během německé okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (M. Finger a J. Macháček). Válkou vynucenému rodinnému
společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (O. Sokol)...
Režie: J. Hřebejk, scénář: P. Jarchovský
Hrají: O. Sokol, A. Geislerová, J. Macháček ad.
Milostné drama, ČR/Slovensko/Polsko, 2017, 130 minut.
úterý 8. srpna 2017, 21.00 hodin
Trollové
Trollové jsou vždy veselí a šťastní
skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují
hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější
starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si
totiž myslí, že můžou být šťastní jedině
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli…
Anim. dobrodružná komedie, USA,
2016, 92 minut.
neděle 13. srpna 2017, 21.00 hodin
Dítě Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dějinách
dosud neskončilo. Bridget Jonesová je
stále bez chlapa. Jejím hlavním malérem
bude tentokrát neplánované těhoten-

ství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala…
Romantický/komedie, VB/Francie/
USA, 2016, 123 minut.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
úterý 15. srpna 2017, 20.30 hodin
Zpívej
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět
ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga…
Anim. komedie, USA, 2016, 110 minut.
neděle 20. srpna 2017, 20.30 hodin
Velká čínská zeď
Mnoha bitvami zocelený žoldák William Garin přijel na Dálný východ získat
tajemství střelného prachu. Mimořádně
nebezpečná mise v exotickém prostředí
nemohla dopadnout dobře, a ani tak výjimečný lukostřelec, jakým je Garin, se
nedokázal ubránit obrovské přesile bojovníků tajného seskupení, zvaného Bezejmenný řád. Velká čínská zeď je historicky největší film, který se natáčel
na území nejlidnatější země na světě.
Její producenti i proto nechtěli nic ponechat náhodě a dali dohromady výjimečnou sestavu, v níž figuruje hned 25
držitelů Oscara.
Hrají: M. Damon, P. Pascal, W. Dafoe ad.
Dobrodružný/fantasy, USA/Čína,
2016, 104 minut.
Nevhodné pro děti do 12 let.
úterý 22. srpna 2017, 20.30 hodin
Doba ledová: Mamutí drcnutí
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět
potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako
lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo
vačičáci Crash a Eddie a samozřejmě veverčák Scrat. Začne to tím, že vytrvalého Scrata hon za žaludem katapultuje
do vesmíru. A tam, díky třaskavé směsi
své pověstné nešikovnosti a nekončící
smůly, náhodně spustí sérii kosmických,

nikoliv komických, katastrof…
Anim. komedie, USA, 2016, 95 minut.
 neděle 27. srpna 2017, 20.30 hodin
Assassin’s Creed
Usvědčený vrah Callum Lynch (M.
Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal
součástí staletého boje mezi asasíny,
templáři a španělskými inkvizitory. Jeho
novým vězením se stává tajné zařízení

Abstergo vybavené revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA
genetické vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků,
které byly dosud ztracené v minulosti.
Hrají: M. Fassbender, M. Cotillard,
J. Irons
Akční, dobrodružný, USA/VB/Francie/
Hong Kong, 2016, 115 minut.
Nevhodné pro děti do 12 let.

Park párty 2017
Na státní svátek 5. července 2017
ožil zámecký park ve Slavičíně oblíbenou Park párty. Příjemné letní počasí přilákalo do parku mnohé návštěvníky, na které čekal bohatý program.
Na hlavním podiu u kuželny se vystřídalo hned několik hudebních uskupení – místní kapely Nightrain, CM Slavičan a Chmury, „přespolní“ Skaláci,
Darrock, DH Nivničanka, Jiří Zonyga
se svou kapelou Větry z jihu, Orient
Rock 78 a brněnští Eremy.
Zábavný program pro děti obstaral Pavel Novák. Jeho pásma písniček
a soutěží se nadšeně zúčastnili mnozí malí účastníci akce. Na ně také čekaly pouťové atrakce, tvořivé dílničky
a malování na obličej či jízda na ponících a malých motorkách.
Na antukových kurtech se po celý
den odehrával nohejbalový turnaj Jerevan cup.

Součástí letošní Park párty byla
i Traktoriáda, přehlídka traktorů různých značek a typů, jež se předvedly
občanům při spanilé jízdě ulicemi města Slavičína a posléze i při terénním závodu na Panské louce.
Jak je na Park párty dobrým zvykem, návštěvníci si mohli vybrat z pestré nabídky občerstvení i nápojů, jimž
vévodila piva různých značek.
Bonusem letošního ročníku bylo
otevření zrekonstruovaného městského koupaliště, které přivítalo první návštěvníky a plavce po roční přestávce.
Pořadatelé akce srdečně děkují
majitelům a řidičům všech traktorů,
kteří se zúčastnili Traktoriády. Rovněž děkují pracovníkům městského
infocentra za jejich obětavou spolupráci při přípravě akce a v jejím průběhu.
Za pořadatele Jitka Pfeiferová
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