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Svoz tříděného odpadu

V Zámeckém parku ve Slavičíně se
v sobotu 9. června 2018 uskuteční nul-
tý ročník akce Park v pohybu. Tato akce 
bude věnována především dětem, jimž 
dá možnost změřit své síly v běhu a jíz-
dě na kole a seznámí je s dalšími dru-
hy sportu. Součástí akce bude kultur-
ní program pro malé i velké návštěv-
níky – Orelské odpoledne a Skautské 
odpoledne – a také autogramiáda ho-
kejistů HC PSG Zlín. 

„Rádi bychom dali dětem možnost
rekreačně si zazávodit a představit jim 
pro ně neznámé sporty. Cílíme přede-
vším na děti, které se nevěnují sportu 
na závodní úrovni,“ řekla hlavní pořa-
datelka Marie Studeníková, vedoucí 
Městského infocentra Slavičín.

Akce začne v dopoledních hodinách
Turnajem v nohejbale dvojic, který pro-
běhne na antukových kurtech v zámec-
kém parku. Od 13.00 hodin začne hlav-
ní program. Jeho součástí budou závo-
dy dětí v běhu a jízdě na kole. Pro malé 
účastníky budou připraveny drobné 
ceny. Plánovaný je i  turnaj v  šipkách 
a ukázka hry pétanque.

Na podiu v parku se v rámci Orel-
ského odpoledne představí jednotli-
vé orelské jednoty Župy velehradské. 
V  17.00 hodin odehraje Ochotnický 
spolek Lípa Junior divadelní předsta-
vení My jsme Valaši.

Na  stanovištích, které si v  areálu
parku pro děti připraví slavičínští skau-
ti, si budou moci děti vyzkoušet různé 
dovednosti a seznámit se tak s činnos-
tí mladých skautů Skautského středis-
ka A. B. Svojsíka ve Slavičíně. 

Hudební program až do večerních
hodin obstarají vystoupení kapel Ska-
láci (country) a Stoppers. K  pohodě 
návštěvníků přispěje i  občerstvení 
a možnost opéci si špekáček na ote-
vřeném ohni. Vstup na akci je volný.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová, 
Městské infocentrum Slavičín

Park v pohybu

 papír (modré pytle) 6. 6.
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranž. pytle) 26. 6.
 bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 11. 6., 25. 6.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Slavičína, 

které se uskuteční ve středu 6. června 2018 

od 16.30 hodin v sále Sokolovny.
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Takto prosím ne!

Důležité informace pro cyklisty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM BYTU 2 + 1

Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 6 v III. nadzemním podlaží domu 
čp. 347, na ulici Nad Ovčírnou, v katas-
trálním území Slavičín
byt sestává ze dvou pokojů, kuchy-
ně, předsíně, koupelny, WC
celková podlahová plocha bytu je 
45,30 m2

 výše měsíčního nájemného činí 
2 501 Kč
 pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné vždy od 1. čer-
vence každého roku maximálně o 20 % 
ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ 
 nájemné je uvedeno bez záloh 
na služby spojené s bydlením (topení, 
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se 
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na úřední desce města Slavičín 
nebo webových stránkách města Sla-
vičín a  společnosti BTH Slavičín – 

www.bth-slavicin.cz.
Případná prohlídka bytu bude

umožněna až po  1. červenci 2018. 
Písemné žádosti budou přijímány 
do 11. července 2018 osobně nebo 
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. 
s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 
Slavičín.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM BYTU 4 + 0

Město Slavičín nabízí do proná-
jmu byt č. 44 ve IV. nadzemním pod-
laží domu čp. 832, na ulici Středová, 
v katastrálním území Slavičín 
byt sestává ze čtyř pokojů, předsí-
ně, koupelny s WC, sklepní kóje 
celková podlahová plocha bytu
včetně sklepní kóje je 93,57 m2

výše měsíčního nájemného činí 
3 521 Kč 
pronajímatel je oprávněn jed-
nostranně zvýšit nájemné vždy od 
1. července každého roku maximál-
ně o 20 % ročně a míru inflace sta-

Neodkládejte prosím odpady 
mimo místa a nádoby k tomu určené. 

Delší dobu zaznamenáváme pře-
plnění kontejneru na objemný odpad 
u výletiště v Hrádku. Pokud se stane, 
že kontejner je plný, je možné a žádou-
cí odevzdat odpad ve sběrném dvoře 
ve Slavičíně. Zároveň upozorňujeme, 
že do těchto kontejnerů nepatří bio 
odpad a běžný odpad z domácností. 

S pěkným počasím se zvyšuje i po-
čet cyklistů na  komunikacích, proto 
připomínáme důležitá pravidla, která 
musí cyklista podle zákona o silničním 
provozu dodržovat.
 Na silnici se na kole jezdí při pravém 
okraji vozovky; pokud tím nejsou ohro-
žováni a ani omezováni chodci, smí jet 
cyklista po pravé krajnici.
 Na kole se nejezdí po chodníku a ne-
přejíždí se přechod pro chodce.
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě 
za sebou.
 Jízdním kolem se rozumí i  kolo-
běžka.
 Jestliže je stezka určená chod-
cům i cyklistům (je označena doprav-
ní značkou „Stezka pro chodce a cyk-
listy“) nesmí cyklista ohrozit chodce, 
kteří po ní jdou.

Začátek stezky pro chodce a cyk-
listy je označen dopravní značkou C 
9a Stezka pro chodce a cyklisty. Je-li 
zřízena taková stezka, je cyklista po-

vinen ji užít. Na stezce se jezdí a chodí
vpravo. Předjíždí se zleva stejně jako
na pozemní komunikaci.

Konec stezky pro chodce a cyklis-
ty je označen dopravní značkou C 9b
Konec stezky pro chodce a cyklisty.

Ve  Slavičíně jsou takto označené
dvě stezky, a  to na  ulici Luhačovská
a od křižovatky ulic Mladotické nábřeží
a Příčná směr Hrádek na Vlárské dráze.

Od  ulice Pod Kaštany směr Malé
Pole je zřízena stezka pro cyklisty. Ta
je označena dopravními značkami C 8a
Stezka pro cyklisty a C 8b Konec stez-
ky pro cyklisty.

Přistoupili jsme také k několika opat-
řením – byl zakoupen nový monitoro-
vací systém a městská policie byla po-
žádána o zvýšení dohledu v této loka-
litě. Pokud se situace nezmění, bude-
me nuceni kontejner na objemný od-
pad v Hrádku zrušit.

Objemný odpad mohou obča-
né města bezplatně odevzdat ve 
sběrném dvoře v areálu Služeb měs-

ta Slavičína, Pod Kaštany 50 (po, st,
pá 8.00 – 17.00 hodin; út, čt 8.00 – 
14.30 hodin; 1. sobota v měsíci 8.00
– 12.00 hodin) nebo na sběrném místě
za kotelnou na sídlišti Malé Pole (út,
čt 12.00 – 16.00 hodin, so 8.00 – 12.00
hodin).

Udržujme společně čistotu naše-
ho města! 

Odbor ŽPSM a OV Hrádek

novenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na úřední desce města Slavičín
nebo webových stránkách města Sla-
vičín a  společnosti BTH Slavičín – 
www.bth-slavicin.cz.

Př ípadná prohlídka bytu bude
umožněna až po  1. červenci 2018.
Písemné žádosti budou př ijímány
do  11.  července 2018 osobně nebo
poštou na adresu: BTH Slavičín, spol.
s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21
Slavičín.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM BYTU 1 + 1
Město Slavičín nabízí do pronájmu byt
č. 2 v I. nadzemním podlaží domu čp.
390, na ulici K Hájenkám, v katastrál-
ním území Slavičín

byt sestává z jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny, WC a sklep-
ní kóje
 celková podlahová plocha bytu
je 33,60 m2

 výše měsíčního nájemného činí 
1 624 Kč
 pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné od 1. dubna
každého roku maximálně o 5 % ročně
a míru inflace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se 
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na úřední desce města Slavičín
nebo webových stránkách města Slavi-
čín a společnosti BTH Slavičín – www.
bth-slavicin.cz. Písemné žádosti bu-
dou přijímány do 20. června 2018 osob-
ně nebo poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotic-
ké nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Cyklista mladší 18 let je za jízdy po-
vinen použít ochranou přilbu, kterou
musí mít správně připevněnou; pou-
žít ji musí například i na cyklostezce
nebo na polní cestě.
Dítě mladší 10 let smí na  silnici,
místní komunikaci a veřejně přístup-
né účelové komunikaci jet na jízdním
kole jen pod dohledem osoby starší
15 let; to neplatí pro jízdu na  chod-
níku, cyklistické stezce a  v  obytné
a pěší zóně.
Za jízdní kolo se smí připojit přívěs-
ný vozík, který není širší než 800 mm,
má na zádi dvě červené odrazky ne-
trojúhelníkového tvaru umístěné co
nejblíže k bočním obrysům vozíku a je
spojen s jízdním kolem pevným spojo-
vacím zařízením. Zakrývá-li vozík svět-
lo na kole, musí být vybaven červeným
neoslňujícím světlem.
 Povinná výbava kola zahrnuje oran-
žové odrazky na  kolech, červenou
zadní odrazku, přední bílou odrazku,
oranžové odrazky na pedálech a dvě
na sobě nezávislé brzdy; v případě sní-

žené viditelnosti musí na kole být ještě
červené (vzadu) a bílé (vpředu) světlo.
Odrazky z povinné výbavy může cyk-
lista nahradit reflexními prvky na ob-
lečení a obuvi.
Pohybují-li se pomalu nebo sto-
jí-li vozidla za sebou při pravém okra-
ji vozovky, může cyklista jedoucí stej-
ným směrem předjíždět nebo objíždět
z pravé strany, pokud je vpravo od vo-
zidel dostatek místa.
 Na jednomístném jízdním kole není 
dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízd-
ní kolo vybaveno pomocným sedadlem
pro přepravu dítěte a pevnými opěra-
mi pro nohy, smí osoba starší 15 let
vézt osobu mladší 7 let.
Cyklista nesmí jet bez držení ří-
dítek, držet se jiného vozidla, vést
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík,
psa nebo jiné zvíře a vozit předměty,
které by znesnadňovaly řízení jízdní-
ho kola nebo ohrožovaly jiné účast-
níky provozu.

Bohuslav Pjajko, 
velitel Městské policie Slavičín
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Krajské kolo Středoškolské odbor-
né činnosti

Student Jan Sova ze septimy získal 
na krajském kole SOČ, které se kona-
lo v pátek 20. dubna 2018 na Gymná-
ziu Jana Ámose Komenského v Uher-
ském Brodě, v oboru fyzika 1. místo
a postupuje do celostátního kola. Stu-
dentka Marie Kuželová ze septimy zís-
kala v oboru „Tvorba učebních pomů-
cek, didaktická technologie“ 3. místo.

Za Lochneskou do Skotska
Ve dnech 30. dubna až 6. května 

2018 se 44členná skupina studentů 
a  dvou učitelek z Gymnázia Jana Pi-
večky a SOŠ ve Slavičíně vydala na zá-
jezd do Velké Británie. Tentokrát bylo 
naším cílem Skotsko. Cestovali jsme 
zájezdovým autobusem přes západní 
Evropu s  přestávkou v  hlavním měs-
tě Holandska Amsterdamu. Tam nás 
čekal teplotní šok: z  „letních“ veder 
doma zpět do  zimních bund! Nicmé-
ně při projížďce lodí po  amsterdam-
ských kanálech vysvitlo konečně i tep-
lé jarní sluníčko. Skvělým zážitkem byly 
dvě 15hodinové noční plavby trajek-
tem přes Severní moře do anglického 
Newcastlu s noclehy v kajutách. Další 
noci jsme již byli ubytováni v hostitel-
ských rodinách ve skotském Stirlingu, 
odkud jsme vyjížděli poznávat zajíma-
vá místa druhé největší země Spoje-
ného království a postupně si zvykali 
na skotský přízvuk angličtiny. V Edin-
burghu jsme mimo jiné navštívili slav-
nou dominantu města – hrad z 11. sto-
letí a královskou jachtu Britannia, kot-
vící v zálivu řeky Leith. Nezapomenu-
telným zážitkem byla i návštěva turis-
tické atrakce a světového unikátu Fal-
kirk Wheel, lodního výtahu – vzdyma-
dla, fungujícího na základě Archimédo-
va zákona. Ve Skotské vysočině jsme 
se přiblížili lanovkou k nejvyšší hoře 
Britských ostrovů Ben Nevis a dále se 

pak vydali pěšky na horu, odkud byl 
překrásný výhled do údolí. Navštívili 
jsme také tradiční destilérii Glenkichie 
s výkladem a ochutnávkou whisky pro 
všechny dospělé účastníky, což potě-
šilo i pár našich plnoletých studentů! 
Celodenní výlet do oblasti Highlands 
jsme zakončili u jezera Loch Ness. Bo-
hužel, její slavná obyvatelka se před 
námi ukryla, a tak jsme si alespoň na-
koupili všudypřítomné suvenýry s  její 
podobiznou. Snad příště budeme mít 
štěstí… Výlet do Skotska se vskutku 
vydařil. Viděli jsme kus světa, studen-
ti se vrátili plni nových zážitků, zkuše-
ností, ale jistě i nového odhodlání učit 
se cizí jazyky.

Některé aktivity na   GJP a   SOŠ 
v květnu
 astronomický výukový a vzděláva-
cí program „Astronomie našima oči-
ma“ pro žáky ZŠ Brumov-Bylnice
 beseda s cestovatelkou Kateřinou 
Motani „Namibie“
 přednáška Mgr.  Pakosty  – Kyber-
šikana, AIDS
 účast vybraných žáků a  jejich pre-
zentace „Využití dronu“ na akci Veletrh, 
věda, výzkum, inovace v Brně
 program se školním psychologem 
„Třída v pohodě“ pro primu

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín

 klavírní koncert mladého hudební-
ka Daniela Juna
 studentský MAJÁLES
 beseda s  cestovatelem Tomášem
Kubešem „Barvy Indie“

Poděkování Groz-Beckertu
Dne 3. května 2018 se naši žáci po-

dívali do firmy Groz-Beckert ve Valaš-
ských Kloboukách. Celou akci jsme rea-
lizovali po domluvě s německými ma-
jiteli a  jejich zástupci ve Valašských
Kloboukách. Naši žáci se seznámi-
li s celou výrobou jehel ve valašsko-
klobuckém závodě a  také výrobním
programem celé firmy ve všech závo-
dech po celém světě. Celou přípravou
a vlastním výkladem o firmě nás pro-
vázela paní Karla Kadlečková, za což
jí patří velký dík.

Týdenní stáž v evropských institucích ve Štrasburku absolvovali 
Mgr. Marie Hrabinová a Mgr. Pavel Mikulčík.

Práce na novém 4. a 5. patře gymná-
zia pokračují – nová aula, přírodovědné
experimentárium, jazyková učebna, re-
laxační a studijní centrum, učebna au-
tomatizace a robotizace…

Možnost studia a  dalšího kola 
přijímacího řízení pro uchazeče 
z 9. tříd je možné konzultovat přímo 
s vedením školy (lze všechny učeb-
ní obory, mechatronik, informační 
technogie, podnikání v nástavbě).

Olympiády, soutěže – úspěchy stu-
dentů
Celostátní kolo Office Arena

V  celostátním finále soutěže Of-
fice Arena 2018, které se uskutečni-
lo 23. dubna 2018, získal student ter-
cie Ondřej Machů 2. místo v kategorii A.
Fyzikální olympiáda – krajské kolo

Blahopřejeme Janu Červeňano-
vi z G-1 ke druhému místu v krajském
kole Fyzikální olympiády kategorie D.
Literární soutěž

V  literární soutěži „Vnímáme pří-
tomnost, abychom ovlivnili budouc-
nost“ ve Zlínském a Trenčianském kraji
v kategorii próza získala krásné 2. mís-
to Julie Urbanová ze třídy G-3.
Matematické olympiády

Blahopřejeme Timoteji Miturovi
z tercie  ke krásnému 6. místu v olympi-
ádě z matematiky v okresním kole z 54
účastníků a primánkám Veronice Bělu-
šové za 4. místo a Bronislavě Benckové
za 5. místo v okresním kole Matematic-
ké olympiády.
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Provozní doba vzdělávacího 
střediska:
Po  8.00 – 14.00
Út  8.00 – 18.00
St  8.00 – 14.00
Čt  8.00 – 14.00
Pá  8.00 – 14.00

V tuto dobu je možné využívat 12 
PC a Internet zdarma. Denní limit pro 
návštěvníka PC učebny je 60 minut. 
Za poplatek je možnost tisku, kopíro-
vání, vazbu do kroužkové vazby a lami-
nování dokumentů.

Vyhrazujeme si možnost změ-
ny provozní  doby z důvodu ko-
nání vzdělávacích kurzů a akcí. Veš-
keré změny jsou aktualizovány na
www.pivecka.cz.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na PC 
(20 hodin) 500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé
(20 hodin) 700 Kč 
 Internet a komunikace přes inter-
net (12 hodin) 400 Kč
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 Kč
 Tvorba webových stránek 
(20 hodin) 800 Kč
 Multimédia (8 hodin) 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 
a pokročilé (30 hodin) 1 000 Kč
 Základy daňové evidence 
(30 hodin) 1 000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní 
rok 3 000Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní 
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Základy první pomoci
(8 hodin) 500 Kč
Aktuálně: Základy práce na PC a Po-
dvojné účetnictví pro začátečníky 
– předpokládaný začátek kurzů – čer-
ven. Stále volná místa!
Nutný počet pro otevření kurzu je mi-
nimálně 8 účastníků.
Kontaktní údaje: Horní náměstí 111, 
763  21 Slavičín. Tel: 571  110  425, 
739 095 0315. E-mail: nadace@pivec-
ka.cz. Web: www.pivecka.cz, www.pi-
vecka-ops.cz

Připravujeme:
 Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace Vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová na tel. čísle 
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na červen:
5. 6., 12. 6. – osvěžovač vzduchu,
19. 6., 26. 6. – ploché svíčky
Výtvarný příměstský tábor: 
9. – 13. 7. 2018
Anglický příměstský tábor: 
13. – 17. 8. 2018

Akce, které proběhly…
Vyhlášení literární soutěže

Dne 26. dubna 2018 od 13.00 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu Slavičín 
proběhlo slavnostní vyhlášení 22. roč-
níku literární soutěže s mottem „Vní-
máme přítomnost, abychom ovlivni-
li budoucnost“ pořádané Nadací Jana 
Pivečky a Gymnáziem Jana Pivečky Sla-
vičín. Vybrat vítěze bylo jako každoroč-
ně velmi nesnadné, protože podle ná-
zoru všech porotců byla úroveň pra-
cí velmi vysoká. Přesto odborná po-
rota složená z  řad pedagogů české-
ho jazyka a spisovatelů ze Zlínského 
kraje vybrala. V oboru prózy zvítězi-
la práce Pavlíny Hambálkové z Taufe-
rovy SOŠ veterinární Kroměříž, druhé 
místo získala Julie Urbanová z Gymná-
zia Jana Pivečky Slavičín a třetí mís-
to Natália Čamarová ze SOŠ obchodu 
a služeb Nové Město. Dále byla udě-
lena čestná uznání studentkám Elišce 
Buzášové z Gymnázia Kroměříž a Mar-
kétě Kudelové ze ZŠ Slavičín-Vlára. 
V oboru poezie udělila odborná po-
rota z  Klubu přátel hudby a  poezie 
Zlín první místo Marianně Černejové 
z Gymnázia Dubnica nad Váhom, dru-
hé místo Sami Dvořákové ze Střední 
školy oděvní a služeb Vizovice a třetí 
místo Hedvice Slovákové z Gymnázia 
a Jazykové školy Zlín. Ceny v podobě 
knihy byly vítězům předány za přítom-
nosti starosty města Slavičín Ing. Ja-
roslava Končického, ředitelky Nadace 
Jana Pivečky Mgr. Boženy Filákové, ře-
ditele Gymnázia Jana Pivečky Slavičín 
Mgr. Josefa Maryáše a odborné poro-
ty. Vítězům blahopřejeme a přejeme 
jim i ostatním účastníkům hodně inspi-
race do další literární tvorby.

Sportovní hala opět ožila ženskými 
sportovními výkony!

V sobotu 12. května 2018 od 14.00 
hodin si opět přišla ženská čtyřčlen-
ná družstva na své. Ve sportovní hale 
a  taky v  kuželně proběhl již tradič-
ní Slavičínský čtyřboj ženských druž-
stev o pohár města Slavičína. Pro ten-
to ročník se sešlo celkem pět druž-
stev – DDMAČKY, Pomněnky z  Na-

Vzdělávací středisko

z Diaklubu Slavičín, Diaklub Slavičín
a  taky družstvo z  Diadubu Dubnice
nad Váhom Šumné dievčata. Samot-
ný úvod patřil tanečnímu vystoupení
orientálních tanečnic z DDM a vese-
lým roztleskávačkám z Diaklubu Sla-
vičín pod vedení Mgr. Šárky Končické.
Po bujarém potlesku z publika násle-
dovalo rozcvičení a nedočkavé spor-
tovkyně se nadšeně vrhly na  jednot-
livé disciplíny. Došlo na hod basket-
balovým míčem na koš, kuželky, střel-
bu hokejkou na branku a nechyběl ani
kop na bránu. I zde platilo, že všech-
ny závodnice ze sebe vydaly všechny
své síly a za to jim právem náležel po-
tlesk všech přítomných. Celou akci při-
šel podpořit starosta města Slavičína
Ing. Jaroslav Končický, který také při-
spěl k organizaci celého dne jako roz-

hodčí u jednotlivých disciplín.
Celou pohodovou atmosféru spor-

tovního odpoledne doladilo výborné
občerstvení, které bylo pro soutěží-
cí a  návštěvníky připraveno od  se-
niorek z Diaklubu Slavičín. Avšak nej-
cennějším byla pohodová atmosféra
v duchu fair play vedené hry. Po absol-
vování všech disciplín následovalo závě-
rečné vyhlášení vítězných týmů, které
získaly ceny v podobě dárkových košů
a společná radost z vítězství. Ještě jed-
nou všem týmům, dobrovolníkům, se-
niorkám z Diaklubu   a návštěvníkům
děkujeme a těšíme se na společné se-
tkání zase za rok na 10. jubilejním roč-
níku čtyřboje. 

Akce byla finančně podpořena měs-
tem Slavičín.

Pořadatelé Nadace Jana Pivečky 
a DDM Slavičín

Dům dětí a mládeže
Červen je pro školy a školská zaří-

zení signálem, že se blíží letní prázd-
niny, pro děti, snad kromě Vánoc, to
nejkrásnější období v  roce, na  které
se moc těší.

Červen je také měsícem, kdy naše
zařízení ukončuje práci svých zájmo-
vých kroužků a to je chvíle, kdy je zce-
la na místě poděkovat všem našim ve-
doucím, externím pracovníkům za to, co
pro Dům dětí a mládeže v tomto škol-
ním roce udělali. Věřte, že si této prá-

ce nesmírně vážíme. Velké poděkování
patří také interním pracovnicím zaříze-
ní. Pracují ve školském zařízení, které
ne vždy, po pracovní stránce, končí pát-
kem, ale mnohokrát je třeba posunout
pracovní povinnosti i mimo pracovní tý-
den, což platí v podstatě po celý kalen-
dářní rok, a to včetně hlavních letních
prázdnin. Tak jako výše zmínění exter-
ní pracovníci, mají i interní pracovnice
moji obrovskou úctu za to, co pro za-
řízení a pro děti dělají.



Během června mají rodiče ještě
poslední možnost přihlásit své děti
na  příměstské tábory pořádané na-
ším zařízením.
příměstský tábor „Hurá prázdniny“,
v termínu 2. – 4. 7. 2018, cena 450 Kč
pobytový tábor v horském hote-
lu GALÍK, v termínu 8. – 15. 7. 2018, 
cena 3 800 Kč
příměstský tábor s filmově drama-
tickým zaměřením, v termínu 16. – 20.
7. 2018, cena 950 Kč
příměstský tábor se sportovně hu-
debním zaměřením, v termínu 23. – 27.
7. 2018, cena 950 Kč
příměstský tábor s  výtvarným za-
měřením, v termínu 30. 7. – 3. 8. 2018,
cena 950 Kč
příměstský tábor „Cesta kolem svě-
ta za 5 dnů“, v termínu 6. – 10. 8. 2018,
cena 950 Kč
příměstský tábor s tvořivým zaměře-
ním, Loučka v termínu 6. – 10. 8. 2018,
cena 950 Kč
 příměstský tábor s  angličtinou,
v  termínu 13. – 17. 8. 2018, cena
1 700 Kč, 2. sourozenec 1 500 Kč

příměstský tábor, se sportovně-ta-
nečním zaměřením, v termínu 13. – 17. 
8. 2018, cena 950 Kč
příměstský tábor se všeobecným za-
měřením, v termínu 20. – 24. 8. 2018, 
cena 950 Kč

A jaké akce v DDM proběhly v květnu?
2., 3., 4., 10., 11. 5. 2018 – proběhly 
v DDM keramické dílničky pro MŠ Vlá-
ra a MŠ Malé Pole
5., 12., 19., 26. 5. 2018 – Předpo-
rodní kurzy
12. 5. 2018 – akce Čtyřboj ženských 
družstev, která byla finančně podpoře-
na z dotace města Slavičín
23. 5. 2018 – Literárně-historické 
toulky ve  spolupráci s Městskou kni-
hovnou Slavičín
25. 5. 2018 – účast na dětském dni 
TVD – Technická výroba, Rokytnice
30. 5. 2018 – kurz zdravého vaření 
Raw strava pod vedením lektorek M. 
Ritterové a M. Tokarčíkové
A  na  jaké se můžete těšit v  měsí-
ci červnu?
1. 6. 2018 – Dětský den od 13.00 h 

Dům dětí a mládeže Slavičín při-
pravil pro rodiče a děti ZŠ Vlára, Malé 
Pole, Hrádek na Vlárské dráze a kli-
enty Charity Slavičín

Celodenní výlet do
Rožnova pod Radhoštěm
 termín konání: 15. června 2018
 odjezd: v 8.30 hodin od budovy 
DDM ve Slavičíně
 příjezd: okolo 17. hodiny k  bu-

pro družinu ZŠ Malé Pole, od 16.00 h  
pro rodiče a děti.
Děti se můžou těšit na ukázky hasičské 
techniky dobrovolných hasičů z Brumo-
va, spoustu soutěží, výrobu obrovských 
bublin, zmrzlinu, odměny za zvládnu-
té disciplíny.
 15. 6. 2018 – Výlet do Rožnova pod 
Radhoštěm pro rodiče a děti, děti zá-
kladních škol Vlára, Malé Pole, Hrá-
dek a klienty Charity Slavičín. Navští-
víme Mlýnskou dolinu, Dřevěné měs-
tečko a Valašskou dědinu. Na dospě-
lého 300 Kč, dítě 250 Kč, v  ceně jsou 

zahrnuty vstupy i  doprava. Přihlášky
jsou k dostání v DDM Slavičín. Akce je
finančně podpořena městem Slavičín.
 15. 6. 2018 – ukončuje DDM provoz
zájmových kroužků dětí.

Přejeme všem, kteří naše nabíd-
ky využili, aby byli na  našich akcích
spokojeni.

A úplně na konec přejeme dětem su-
per prázdniny, dospělákům příjemnou
dovolenou a těšíme se s Vámi na setká-
ní v novém školním roce 2018 – 2019.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

dově DDM
 cena: dospělý 300 Kč, dítě 250 Kč 
(v ceně zahrnuta doprava, parkoviště, 
vstup do Dřevěného městečka, Mlýn-
ské doliny, Valašské dědiny)
Přihlášky: Dům dětí a  mláde-
že Slavičín
Kontakt: 577 341 921, 604 155 312

Výlet je finančně podpořen z do-
tace města Slavičín.

Dobré zprávy ze ZUŠ
Úspěch v  celostátním kole pro
ZUŠ Slavičín.

Náš nejmladší klarinetista Jakub
Kozubík získal v celostátním kole sou-
těže Základních uměleckých škol v Pra-
ze 2. místo ve své kategorii.

Soutěž se konala ve dnech 4. – 6.
května 2018 na ZUŠ Jana Hanuše v Pra-
ze 6 – Břevnově. Jakub úspěšně repre-
zentoval naši školu, město i Zlínský kraj
mezi 163 nejlepšími hráči na dechové
nástroje z celé republiky.

Kubíkovi, jeho paní učitelce Anně
Frajtové i korepetitorovi panu učiteli
Zdeňku Kozubíkovi děkujeme, gratulu-
jeme a přejeme mnoho dalších hudeb-
ních úspěchů a hlavně radosti z hudby.

 Žáci naší školy v projektu MenArt
Nadační fond Magdaleny Kožené 

potvrdil velký úspěch našich výtvar-
níků Antonína Šmotka, Elišky Miška-
říkové a třídní učitelky Petry Ponczo-
vé. Na základě zaslaných ukázek prací 
byli naši žáci ze 32 uchazečů vybráni 
do I. ročníku celorepublikového men-
torského projektu MenArt 2018/2019, 
kde pod vedením výtvarníka Milana 

Caise absolvují čtyři lektorská setká-
ní (8/2018 – 4/2019).

Milan Cais (1974) – je absolventem 
AVU (1999) a pracuje v oborech socha, 
instalace, scénografie, performance 
a video. Účastnil se řady společných vý-
stav u nás i ve světě a jeho práce je za-
stoupena v několika sbírkách. Od roku 
1988 dodnes působí ve  skupině Tata 
Bojs jako skladatel, zpěvák, bubeník, 
textař, výtvarník a  producent. Nato-
čil s  ní několik alb, za  které skupina 
postupně obdržela devětkrát výroční 
cenu APH Anděl a řadu dalších ocenění.

Ať je tento zajímavý projekt pro
naše mladé výtvarníky cennou zku-
šeností a obohacením jejich dosavad-
ních studijních znalostí a dovedností.

Mgr. Jana Jakúbková, 
ředitelka školy

Základní umělecká škola Slavičín

Základní umělecká škola Slavičín
Vás srdečně zve na

ZUŠ 
v parku

tradiční rozloučení 
se školním rokem

15. června 2018
od 17.00 hrajeme, zpíváme 

a vystavujeme na letní scéně
zámeckého parku ve Slavičíně

Denní centrum Maják Slavičín
nabízí volnou kapacitu služby

Charita Slavičín nabízí zájemcům
možnost využití volné kapacity sociál-
ní služby svého střediska Denní cent-
rum Maják Slavičín. 

Denní centrum Maják Slavičín je re-
gistrovaná ambulantní sociální služba 
Charity Slavičín, která poskytuje tyto 
úkony: pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti, zprostřed-
kování kontaktu se společenským pro-
středím, sociálně terapeutické činnos-
ti, pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Cílovou skupinou uživatelů jsou ob-
čané s tělesným, mentálním nebo kom-
binovaným postižením ve věku 11 – 80 
let a více. Zájemcům o službu rádi od-
povíme na všechny dotazy a poskyt-
neme bližší informace.
Otevírací doba služby: 
po – pá 7.00 – 15.00 hodin. 
Adresa: Denní centrum Maják Slavi-
čín, středisko 1, Komenského 115, 
763 21 Slavičín.

Kontakt: vedoucí služby Magda
Zůbková, tel. 571 112 200, 734 435 242, 
e-mail: magda.zubkova@slavicin.cha-
rita.cz
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Do Vídně nejen za zábavou
Když se řekne Vídeň, mnohým se 

začnou sbíhat sliny na  Sachrův dort 
a výbornou kávu, spíše mladší genera-
ce si pak vybaví dovádění v Prátru. Ti, 
kteří se učí jako druhý cizí jazyk něm-
činu, měli možnost něco z  toho také 
ochutnat. Dne 26. dubna 2018 se vy-
dalo 45 žáků 9. ročníku se svými vyuču-
jícími na cestu, která trvala téměř čty-
ři hodiny. Čas nám krátil pan průvod-
ce poučným vyprávěním o zajímavos-
tech ve městech, kterými se projíždělo. 

Po příjezdu do Vídně jsme si nejpr-
ve udělali procházku historickým cen-
trem kolem hlavních památek, jako 
např. chrám sv. Štěpána, budovy Stát-
ní opery, parlamentu a radnice, paláco-
vý komplex Hofburg – sídlo preziden-
ta, ale také Rakouské národní knihov-
ny, řady muzeí aj.

Poté jsme v Přírodovědném muzeu 
zhlédli úžasné exponáty, které nejsou 
k vidění nikde v Evropě. Jako poslední 
jsme navštívili zábavní park Prátr – pro 
žáky asi nejlepší závěr celého dne. 
Všichni se dostatečně vyřádili, a  tak 
znavení, ale spokojení mohli odjíždět 
domů. Na skvěle prožitý den plný zá-
žitků budeme vzpomínat ještě dlouho.

Mgr. Adriana Maňasová

Hudební výchova po valašsku
V úterý 24. dubna 2018 se do naší 

školy přišly podívat „Slavičínské cérky“. 
Je to sbor, který určitě znáte z různých 
vystoupení ve městě. Skládá se z cérek, 
také tří ogarů a zpívá valašské a lidové 
písničky. Snaží se držet valašských tra-
dic a připomínat je, a tak přišli všichni 
oblečeni ve valašském kroji. V obou pá-
tých třídách proběhla „Valašská hudeb-

ZŠ Slavičín-Vlára
ní výchova“. Žáci společně se sborem 
zpívali valašské písničky, dozvěděli se 
nové věci o řemeslech a naučili se vý-
znam neznámých starých slov. Zpěvá-
ci zase zavzpomínali na dobu, kdy oni 
chodili do školy, a na učitele, kteří je 
učili. Připomněli jsme si např. známé-
ho pana učitele Švrčinu, který byl za-
kladatel folklóru ve Slavičíně. Celé do-
poledne vládla dobrá nálada a děti si 
měly možnost uvědomit, jak je písnič-
ka v životě člověka důležitá. V závěru 
hodiny žáci zazpívali moderní píseň, 
která je vlastní dnešní době. 

Mgr. Šárka Končická

Provoz školní jídelny při ZŠ Slavi-
čín-Vlára během hlavních prázdnin

Školní jídelna bude v   provozu 
od 2. července 2018 do 20. července 
2018. Obědy se budou vydávat v čase 
od  11.00 – 12.30 hodin. Individuální 
stravování žáků bude za běžnou cenu 
školního stravování. 

ŠJ zahájí svoji pravidelnou čin-
nost od pondělí 20. srpna 2018. Karty 
na stravné se budou prodávat v kance-
láři ŠJ od pondělí 20. srpna 2018. Pon-
dělí 3. září 2018 bude vyhrazeno pou-
ze prvňáčkům a novým žákům 6. tříd. 

Renata Hrabinová, vedoucí ŠJ

Fotbaloví benjamínci obsadili 3. mís-
to v turnaji McDonald´s Cup

Malí fotbalisté se zúčastnili tradič-
ního fotbalového turnaje McDonald´s
Cup. Toto sportovní klání se odehrálo
ve Štítné nad Vláří a představilo se zde
osm fotbalových týmů Zlínského kraje.
Vynikající přístup hráčů naší školy nám
zajistil krásné 3. místo.

Naši školu vzorně reprezentovali

žáci I. stupně: Martin Both, Tomáš Ho-
mola, Josef Vacula, Dominik Fojtů, Ja-
kub Boráň, Ondřej Liška, Jan Milička,
Šimon Ptáček a Lukáš Rak.

Ing. David Ptáček

Nejlepší fotbalový tým Zlínského
kraje má ZŠ Slavičín-Vlára

Krajské finále Sportovní ligy základ-
ních škol a víceletých gymnázií se ode-
hrálo na fotbalovém stadionu SK Slo-
vácká Slavia Kroměříž. Tohoto fotbalo-
vého klání se zúčastnilo pět postupu-
jících týmů ze Zlínského kraje: ZŠ Sla-
vičín-Vlára, ZŠ Vsetín, Gymnázium Ho-
lešov, ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice a SK
Slovácká Slavia Kroměříž. Po výborných
výkonech a velké bojovnosti jsme bez
ztráty jediného bodu ovládli celý tur-
naj a zaslouženě postoupili na kvalifi-
kaci na mistrovství republiky.

Poděkování za vzornou reprezenta-
ci naší školy si zaslouží tito hráči: Mi-
chael Gergela, David Staněk, Filip Me-
lichařík, Radim Hamalčík, Adam Číž, Pa-
trik Kulíšek, Michal Šoman, Vojtěch Ba-
řinka, Jakub Bor a Ludmila Vaculová.

Atleti ZŠ Slavičín-Vlára přivezli ze
Slovenska šest medailí

Mezinárodní atletické závody

ve skoku vysokém v Nové Dubnici naše
výprava zvládla výborně. Celkem jsme
vybojovali šest umístění na stupních ví-
tězů a rekordní výkon v historii soutě-
že žáků 7. ročníku. O tento počin se za-
sloužil Daniel Švehlák ze 7.C (155 cm).

Umístění žáků naší školy v jednot-
livých kategoriích:

1. místo Daniel Švehlák, 2. místo Ka-
teřina Dědková, 3. místa Martin Šmo-
tek, Martin Kalík, Zuzana Urbaníková
a Adam Číž.

Všem atletům naší školy děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

ZŠ Slavičín-Vlára 
Vás srdečně zve na

slavnostní ukončení 
školního roku 

na letní scéně
v pátek 29. června 2018 v 8.30 hodin.

Další ročník soutěže Slavičínský
plamínek je úspěšně za námi. Letos se 
uskutečnil v sobotu 12. května 2018 
v Army parku. Počasí nám přálo a čtr-
náct družstev mladých hasičů od 9.00 
hodin začalo plnit úkoly. Jako první 
museli určovat podle obrázku topo-
grafické značky, dál na ně čekalo sta-
noviště s uzly, střelba ze vzduchov-
ky a taky museli splnit asi nejtěžší 
úkol, který spočíval v přeručkování 
po vodorovném laně. Se vším si mla-
dí hasiči perfektně poradili. Po spl-
nění těchto disciplín družstva sou-
těžila ve štafetě dvojic. Tam ukáza-
li, jak jsou rychlí a jak jim jde zapo-
jit a smotat hadice.

Poslední úkol byl asi pro všechny
mladé hasiče nejlepší, protože bylo 

opravdu horko, a tak jim káď s ledovou
vodou přišla vhod. Požární útok zakon-
čil toto soutěžní dopoledne.

Jako první se předvedla dvě druž-
stva Mini hasičat, kde máme děti od 5
do 7 let. Útok zvládly úplně nejlíp, jak
jen mohly, bez jediné chybičky, a taky
si vysoutěžily poháry za 1. a 2. místo.
Družstvo „A“ s časem 35 vteřin, druž-
stvo „B“ mělo čas 38 vteřin.

Taktéž naši mladí hasiči byli úspěš-
ní. Mladší se umístili na krásném 3. mís-
tě a starší na 2. místě.

„Domů“ jsme si vezli čtyři pohá-
ry, krásné ceny a tašky plné sladkostí.

Děkujeme městu Slavičín a pořada-
telům a těšíme se na další ročník dětské
soutěže Slavičínský plamínek.

Za SDH Slavičín Zuzana Lutonská

Slavičínský plamínek

Nejlepší fotbalový tým Zlínského kraje



Stolní tenis informuje
Sezona 2018 byla pro stolní tenis

úspěšná. A-družstvo mužů dokázalo vy-
hrát krajskou soutěž 1. třídy a postou-
pilo do divize, když za celou soutěž, tj.
22 utkání, ani jednou neprohrálo a do-
sáhlo 16 výher a šesti nerozhodných vý-
sledků. Nejlepším hráčem byl Jiří Ma-
chara, který měl v zápasech 80% úspěš-
nost výher, jen o pár procent nižší úspěš-
nost měl Adam Plášek, který vydatně
pomáhal i béčku k udržení se v soutěži.

B-družstvo hrálo krajskou soutěž
2. třídy a dokázalo se v soutěži udržet
zejména zásluhou Adama Pláška, kte-
rý fluktuoval z áčka. Další oporou byli
Ing. Zbyněk Jančařík a dobrých výsled-

ků dosáhl i Petr Malatinský. Do několi-
ka utkání se zapojili mladí hráči Jonáš 
Plášek a Tobiáš Drápala a dokázali, že 
při tréninkové píli mohou být úspěšní 
nástupci starších hráčů.

Céčko hrálo regionální soutěž 2. tří-
dy a po menších problémech dokázalo 
soutěž udržet i pro další sezonu. Kla-
dem je účast mladých hráčů v mistrov-
ských utkáních mužů.

Déčko pod vedením Mgr. Ivo Roh-
leny bylo složeno výhradně z žáků a ju-
niorů, kteří tak v nejnižší soutěži mužů 
sbírali zkušenosti a konečné páté místo 
z 12 účastníků bylo pěkným výsledkem. 
Družstvo tvořili Jonáš Plášek, Hubert 

Plášek, Tobiáš Drápala, Jan Droščák, 
Petr Rak, Adam Fojtík, Michal Petráš.

Mimo soutěž dospělých jsme měli
v pravidelných soutěžích i dvě družstva 
žáků. A-družstvo pod vedením Ing. Bu-
reše bylo složené ze zkušenějších hrá-
čů a konečné druhé místo jen o horší 
výsledek ze vzájemných utkáních s cel-
kem Jiskry Otrokovice je super výsle-
dek. Navíc Michal Bureš byl nejúspěš-
nějším hráčem soutěže.

Béčko žáků pod vedením Ing. Zbyň-
ka Jančaříka sbíralo zkušenosti a koneč-
né páté místo z 10 účastníků je dob-
ré. Oporou byl Tobiáš Drápala s více 
než 70% úspěšností, postupně se lep-
šil Petr Rak a Martin Jančařík a příle-
žitost v soutěži dostávali i další mladí 
hráči z více než dvacetičlenné trénin-

kové skupiny.
Mimo mistrovské soutěže jsme 

uspořádali tři krajské bodovací turna-
je mládeže s účastí 100 hráčů ze Zlín-
ského kraje, uspořádali jsme přebory
okresu mužů a žáků a tradičně 46. roč-
ník turnaje mužů a mládeže ve čtyřech
soutěžních kategoriích.

Věkově starší členové oddílu hrají 
veteránské soutěže v České a Sloven-
ské republice a  vyvrcholením bude
účast na mistrovství světa v americkém
Las Vegas, kde je přihlášených více než
4 000 účastníků.

Oddíl je, stejně jako ostatní oddíly 
SK, zásluhou města Slavičín materiál-
ně a finančně dobře zabezpečen a za to
patří městu dík.

Stolní tenis Slavičín

Vítězem CAMOLIGY 2017/2018 se stal
PTÁČEK TEAM!

V  pátek 20. dubna 2018 proběh-
lo ve slavičínské Sokolovně slavnostní
vyhlášení výsledků dlouhodobé ama-
térské kuželkářské soutěže CAMOLI-
GA 2017/2018. V úvodní části progra-
mu byly prezentovány výsledky jed-
notlivých družstev a činnost kuželkář-
ského klubu a dále pak vlastní vyhlá-
šení výsledků amatérské soutěže. Le-
tošní ročník CAMOLIGY hrálo 16 druž-
stev. Trofeje vítězům a pamětní plake-
ty všem zúčastněným týmům předáva-
li starosta města Ing. Jaroslav Končic-
ký a  prezident kuželkářského klubu,

majitel firmy Camo, Ing. Rudolf Fojtík. 
V silné konkurenci se na 1. místě umís-
til PTÁČEK TEAM – celkově šestý titul, 
na druhém místě družstvo TVD A a tře-
tí skončila BEČKA. Nejlepším profi hrá-
čem se stal Zdeněk Gajda, nejlepším ku-
želkářem – amatérem Ivo Fila, v kate-
gorii žen byla první Alena Raková. PTÁ-
ČEK TEAM a HASIČI se jako loňský prv-
ní a druhý tým amatérské kuželkářské 
soutěže zúčastnil v sobotu 12. května 
2018 kvalifikace Mistrovství ČR nere-
gistrovaných hráčů v Ratíškovicích. Fi-
nále se odehrálo 26. – 27. května 2018 
v Poděbradech. V bojích o titul Mistr 
ČR NERE 2018 přejeme slavičínským ku-
želkářům hodně štěstí a pevnou ruku! 
Více informací o  výsledcích soutěží 
a činnosti Kuželkářského klubu Slavičín 
se dozvíte na webových stránkách ku-
želkářského klubu www.kkslavicin.cz.

V týdnu 19. – 23. března 2018 pro-
běhl na  naší kuželně turnaj tande-
mů v kategoriích registrovaných hrá-
čů, neregistrovaných hráčů a žen. Cel-

Kuželkářský klub Slavičín

Mistrovství České republiky 
v Kyokushin karate

kem se přihlásilo pět registrovaných, 
25 neregistrovaných tandemů a  de-
vět dvojic žen. Kategorii registro-
vaných hráčů  vyhrála dvojice Jo-
sef Číž – Luděk Maděrka výkonem 
863 poražených kuželek, kategorii 
neregistrovaných hráčů vyhrála vý-
konem 865 poražených kuželek 
dvojice bratrů Aleše a  Miloše Ptáč-
kových. V kategorii žen se na prvním 
místě umístila dvojice Jarka Šimčíko-
vá – Iva Papírková výkonem 789 po-
ražených kuželek. Tento turnaj získal 
mezi kuželkáři velkou oblibu, a tak se 

již nyní můžete těšit na další, který pro-
běhne v měsíci září 2018 před zaháje-
ním amatérské kuželkářské soutěže
CAMOLIGA 2018/2019.
 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhod-
né pro skupiny i jednotlivce, informa-
ce na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v  prostorách kuželny, infor-
mace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček

Kuželkářský klub Slavičín - 
www.kkslavicin.cz

V sobotu 21. dubna 2018 se v Hos-
tinném v Krkonoších konal další roč-
ník Otevřeného mistrovství České 
republiky v Kyokushin karate.

Po loňské pauze se klání zúčast-
nili i dva zástupci slavičínského War 
Sports Teamu.

V kategorii žáků 14 až 15 let do 60 
kilogramů nás reprezentoval David 
Mikula a v kategorii Masters, mužů 
nad 35 let, Stanislav Hlavica.

A dva měsíce tvrdé přípravy byly 
znát i na výsledcích.

David Mikula obsadil 2. místo, kdy 
do finále nastupoval po pěti minu-
tách od předchozího zápasu a na své-
ho soupeře už fyzicky nestačil.

Stanislav Hlavica vybojoval svůj 
druhý titul mistra České republiky.

Oběma borcům patří velká gra-
tulace a poděkováni za vzornou re-
prezentaci WST a města Slavičín.

Účast našich závodníků  byla 
umožněna za finanční podpory měs-
ta Slavičín. OSU! Jaroslav Malík
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Dne 20. června 2018 si připomeneme 
18. výročí od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka a babička,

paní Blažena MÍČOVÁ
p

 a dne 23. července 2018 
uplyne 9 let od chvíle, kdy jsme

se naposledy rozloučili s tatínkem a dědečkem, 
panem Jaroslavem MÍČOU.

S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav
s rodinou a dcera Irena s rodinou.

Dne 8. června 2018 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní Miroslavy FLOREŠOVÉ

p

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
synové Zdeněk, Lubomír a Josef s rodinami.

Dne 6. června 2018 vzpomeneme smutné
1. výročí chvíle, v níž nám navždy odešla

maminka, babička a prababička, paní
Věra MALINOVÁ. S láskou a úctou

vzpomínají synové Karel a Břetislav s rodinami.

Dne 11. června 2018 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí paní Marie REMEŠOVÉ

p
 z Hrádku 

a dne 5. března 2018 uplynulo 34 let 
od úmrtí pana Vincence REMEŠE. Stále 
na ně vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 17. června 2018 si připomeneme 
20. výročí úmrtí pana Antonína KONEČNÉHO

p p

ze Slavičína. Dne 5. července 2018 by se dožil 
90 let. Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku 

děkují manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. června 2018 uplynou 2 smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Stanislava KOZUBÍKOVÁ
y y py

 z Divnic.
Dne 3. dubna 2018 by se dožila 85 let. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují děti,

vnoučata a pravnoučata.

 Dne 9. června 2018 vzpomeneme 
15. smutné výročí úmrtí paní 

Anděly REMEŠOVÉ z Nevšové. S láskou a úctou
vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 27. června 2018 by se dožila 85 let 
naše maminka, babička, paní 

Františka VÝLETOVÁ a dne 25. března 2018 
jsme si připomněli 1. smutné výročí jejího úmr-

tí. S láskou a úctou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Dne 8. února 2018 jsme vzpomněli 
nedožitých 97 let naší maminky, babičky
a prababičky, paní Blaženy ŠVAJDOVÉ

y yy y

ze Šanova. Dne 20. června 2018 si připomene-
me nedožitých 100 let našeho tatínka,

dědečka a pradědečka, pana Josefa ŠVAJDY
ze Šanova. S láskou a úctou vzpomínají jejich

čtyři děti se svými rodinami.

Dne 3. června 2018 uplyne 13 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše

drahá manželka, maminka, babička, sestra
a teta, paní Jana KŘÍŽOVÁ ze Šanova. 
Dne 16. srpna 2018 by se dožila 75 let. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S  láskou
a úctou stále vzpomínají manžel, dcera
Jana s rodinou a sestra Pavla s rodinou.

Dne 30. června 2018
si připomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí paní Ludmily MAŇASOVÉ

ý
. 

S úctou a láskou vzpomínají
manžel Miloslav, syn Miloslav s rodinou 

a dcera Dana s rodinou.

Dne 1. června 2018 
by se dožila 90 let naše milovaná

maminka, paní Zdena SLÁMEČKOVÁ, 
roz. Šnoblová, ze Slavičína-Šabatce. 

S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
její děti Zdena a Laďa s rodinami.

Dne 24. června 2018 
uplynou 4 roky od úmrtí

pana Miroslava HORKÉHO
y y

, 
který by se v lednu letošního roku dožil 

60 let. Dne 30. dubna 2018 to byly 
4 roky od úmrtí pana Ing. Františka HORKÉHO

y y
. 

Vzpomíná rodina Horkých a Jandíkova.

Dne 15. června 2018 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
pana Josefa ZICHA z Nevšové

a dne 7. března 2018 by se dožil 
80 let. S láskou vzpomínají manželka

Blažena a syn František s rodinou a zároveň
děkují za tichou vzpomínku.

Dne 1. června 2018 
uplyne 9 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil 

pan Josef BUREŠ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Irena, dcera Ivana s rodinou
a synové Radek a Josef s rodinami.

Dne 29. června 2018 by se dožil 80 let
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan František GOŇA z Bohuslavic 
nad Vláří. S láskou vzpomínají a nikdy

nezapomenou manželka a dcery s rodinami.

Dne 18. června 2018 uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Josef KOSEČEK. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 7. června 2018 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí pana Zdeňka ČASTULY

z Hrádku. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná

manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 21. června 2018 vzpomeneme
1. výročí chvíle, kdy nás navždy opustila

maminka a babička, paní
Ludmila MILIČKOVÁ a zároveň vzpomeneme

na tatínka, pana Emila MILIČKU
ze Šanova, který zemřel ve 46 letech 

a letos by se dožil 88 let. S láskou vzpomínají
synové Emil a Miroslav s rodinami.

Dne 16. června 2018 si připomeneme
8. smutné výročí chvíle, v níž nás navždy

opustila naše drahá a milovaná manželka, 
maminka a babička, paní Jarmila MAZÚROVÁ
ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají manžel
Štefan a dcery Jana, Jitka a Lenka s rodinami.
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Dne 9. června 2018 vzpomeneme 6. smutné 
výročí úmrtí paní Zdenky KUČEROVÉ

p

ze Slavičína. Za tichou vzpomínku děkují 
manžel a děti s rodinami.

Dne 7. června 2018 vzpomeneme smutné 
17. výročí tragické smrti našeho syna 

Jakuba MACKA. Za vzpomínku děkují rodiče, 
bratr a ostatní rodina.

Blahopřání
Dne 16. června 2018 oslaví své 75. narozeniny 

paní Miluška OCELÍKOVÁ. 
Stálé a pevné zdraví, štěstí ze srdce

přeje teta, sestřenice a bratranci.

NAROZENÍ – DUBEN
Martin Číž a Marika Bačová – syn Mikoláš
Jaroslav a Marie Vaňkovi – syn Jaroslav
Roman a Ilona Zbořilovi – syn Roman
Tomáš a Eva Mentlíkovi – dcera Eva
Petr a Veronika Zvonkovi – syn Adam
Aleš a Martina Ocelíkovi – dcera Veronika
Radim a Aneta Zelískovi – syn Jáchym
Zdeněk a Lucie Strnadovi – dcera Madlena
Martin a Hana Kovářovi – dcera Mariana
Miroslav a Anna Ondrúškovi – dcera Anna

SŇATEK – DUBEN
Jakub Tkadlec a Michaela Hubíková

ÚMRTÍ
  4. 4.  2018 Michal Münster, 45 let, Slavičín
  9. 4.  2018 Božena Bystřická, 91 let, Slavičín
18. 4. 2018 Ludmila Kadlecová, 88 let, 
                     Slavičín
20. 4. 2018 Františka Bednářová, 88 let,
                     Slavičín
23. 4. 2018 Anna Pivničková, 82 let, Slavičín
25. 4. 2018 Ladislav Bařinka, 48 let,
                     Bohuslavice
25. 4. 2018 Bohumil Skupina, 65 let, Zlín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uza-
vření manželství, dostavte se, prosím, na ma-
triku Městského úřadu Slavičín k podepsání 
souhlasu se zpracováním a zveřejněním osob-
ních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.

1. června – 28. června 2018
Procházka přírodou Slavičínska – vý-
běr z fotografické tvorby Ing. Vojtě-
cha Malíka. 

Výstavu lze zhlédnout v  půjčovní
době knihovny. Vernisáž se uskuteční
v pátek 1. června v 18.00 hodin v ga-
lerii městské knihovny.

Čtvrtek 7. června 2018 
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Poslední setkání předškoláčků se
skřítkem Nezbedníčkem před letní-
mi prázdninami. Nezbedný skřítek dě-
tem představí sérii knížek s názvem
Bydlím v lese – Jelen a Medvěd. Malé
účastníky tradičně nemine tvořivá
dílnička, scénické čtení, interaktivní
hry a soutěže.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. 

Úterý 5. června 2018 
Skutečná tvář války.
Přednáška plukovníka gšt. Ing. Rad-
ka Hennera v.z., válečného veterána
a  příslušníka aktivních záloh Zlín-
ského kraje.

Plukovník Radek Henner, veli-
tel českých vojáků v  zahraniční ope-
raci v  bývalé Jugoslávii Vás seznámí
s poznatky a  reálnými skutečnostmi,
se kterými se setkal na této vojenské

S knihovnou v červnu
misi, konkrétně v Bosně a Hercegovině.

Dozvíte se více o působení českých
vojáků v poválečném prostoru a také
o tom, jak „malý“ lokální konflikt po pa-
desátI letech od 2. světové války vrhl
tuto vyspělou společnost do doby dáv-
no minulé. Tamější obyvatelé museli
nejenom přehodnotit svoje priority, ale
přizpůsobit se novým, náročným pod-
mínkám. To co nám připadá běžné, se
pro ně stalo nedostupným přepychem.
Život lidí se zde změnil v každodenní
boj o holé přežití, společnost zasáhla
bída a vysoká nezaměstnanost. A čes-
ký voják byl tím prvkem, který v maxi-
mální možné míře chránil tyto lidi a po-
máhal v každodenním životě překonat
jejich útrapy. 

Součástí  besedy je promítání 
autentických fotodokumentů.

Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný!

 Pondělí 11. června – pondělí
25. června 2018
Knihy, které ještě potěší – velká da-
rovací akce – II. ročník

V měsíci červnu budete mít mož-
nost vybrat si knihy ZDARMA k doplně-
ní svých domácích knihovniček v libo-
volném množství. Tituly byly městské
knihovně věnovány čtenáři a návštěv-
níky s možností nabídnout je k dispozi-
ci zájemcům do osobního vlastnictví.
Na výběr budou opět naučná i belet-
ristická díla, knihy pro děti a mládež
aj., vydané zejména před rokem 1990.

Akce se koná ve vestibulu knihov-
ny v její půjčovní době.

Kalendář akcí
2. 6., Pivovar Hrádek
Den otevřených dveří v pivovaru

8. 6., Sokolovna
Diabetický den

9. 6., Horní nám.
TFA Slavičín

9. 6., Pivečkův lesopark
Helfíkův pohár

9. 6., Zámecký park
Park v pohybu

15. 6., letní scéna
ZUŠ v parku

16. 6., kurty u Sokolovny
O  pohár starosty města v  nohej-
bale trojic

 16. 6., výletiště Hrádek
Sportovní den a nohejbalový turnaj

29. 6., letní scéna
Ukončení školní roku ZŠ Slavi-
čín-Vlára

29. – 30. 6., výletiště Hrádek
Dětský den a koncert

Provoz Městského muzea Slavičín 
Horní náměstí 102, Slavičín

Vstupné: dospělí 30 Kč/osoba; děti do 15 let, studenti, důchodci a držite-
lé průkazu ZTP 15 Kč/osoba; hromadné výpravy nad 15 osob, školy 10 Kč/oso-
ba; děti do 6 let zdarma

květen, červen, září červenec, srpen mimo sezonu

pondělí 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

úterý zavřeno 13.00 – 16.00 zavřeno

středa 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00

čtvrtek zavřeno 13.00 – 16.00 zavřeno

pátek 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

sobota zavřeno zavřeno zavřeno

neděle 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 

Kalendář
turistických akcí
10. 6. Žítková – Koprvasy – 
Hubert – Pitín

17. 6. Luh. přehrada – Pod 
Komoncem – Drdol – Želechovice

 24. 6. Vizovice – Lhotsko – 
V. Pole – Val. Klobouky

 29. 6. – 1. 7. zájezd (tři dny)

Zájezd na muzikál 
s prohlídkou Prahy

Fantom
opery 

(Goja Music Hall)
pátek 28. září 2018

Přihlášky a více informací:
tel.: 577 342 251, 737 751 874,
Městské infocentrum Slavičín,

Mladotické nábřeží 849, 
kultura@mesto-slavicin.cz
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rrodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photoggraaphy 
Video Makeer

Pronaajmeme zaveeddenou

restauraci CHALUPA
v centtru města Boojkkovice

moobil: 602 778 2200
e-mail: realityslovacko@@@seznam.cz
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Soutěž pro žáky 5. tříd s branně zdravotnickou tématikou 
 

 

 

 

 

 

  
 

Srdečně zveme všechny příznivce soutěžení na tento závod proložený 

ukázkou záchranářské techniky, policejní akce, vyprošťování raněných, 

výcviku policejních psů a dalším doprovodným programem (soutěže pro děti) 

 
 

 
 

v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. 
Občerstvení pro návštěvníky přímo v areálu Pivečkova parku zajištěno. 

 
 

Pořadatel soutěže je Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Územním střediskem ZZS Zlínského kraje, 
Policií ČR, HZS ČR a několika desítek dobrovolníků. 
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V letošním takzvaném osmičkovém
roce si připomínáme celou řadu událos-
tí a důležitých mezníků, které ovlivnily
život v naší zemi. Všechny se odehrály
v letopočtu s osmičkou na konci. Posled-
ně na toto téma napsal článek do Sla-
vičínského zpravodaje v  květnu 1968
pan Viktor Švihálek, tehdejší předse-
da našeho klubu.

Nesporně nejvýznamnějším výročím
bude určitě sto let od vzniku Českoslo-
venska v  roce 1918, což přímo souvi-
selo s ukončením první světové války
a rozpadem Rakouska-Uherska. Půso-
bení československých legií v Rusku, Itá-
lii a Francii mělo také velmi významný
vliv na vznik republiky. Budeme si také
připomínat mnichovskou dohodu v roce
1938, únor 1948 nebo obsazení Česko-
slovenska v roce 1968. Budou nás jistě
zajímat i starší jubilea, jako například
zrušení roboty v roce 1848, stavovské
povstání v roce 1618, které ve svém dů-
sledku ovlivnilo další chod našich dějin
na  celá staletí, založení Karlovy uni-
verzity v roce 1348, ale i další mezníky
historie naší země. Tyto události pat-
ří neodmyslitelně k významným milní-
kům naší historie. V letošním roce jsou
průběžně vzpomínány v různých médi-
ích a probíhají nebo se připravují různé
oslavné a vzpomínkové akce.

Výše uvedené události měly jistě
vliv na život obyvatel slavičínského re-
gionu. Takové menší, ale jistě důležité
kolečko dějin s osmičkou na konci při-
spělo ke změně bytí i na území Slavičí-
na a blízkých obcí. Je proto dobré a po-
třebné vzpomenout tyto skutečnosti
a upozornit na jejich význam. 

Mimořádně důležitou událostí pro
Slavičínsko byl první oficiální příjezd
vlaku po  železniční dráze do  Hrádku
na Vlárské dráze dne 28. října 1888 (čty-
ři osmičky v datu). Do té doby byl náš
region jen málo dopravně přístupný.
Nezpevněné prašné cesty jen omezeně
umožňovaly dopravní spojení s okolní-
mi obcemi. Nákladní vlak tažený parní
lokomotivou přijel od Bojkovic a po hlá-
šení staničních zaměstnanců pokračo-
val směrem do Bylnice. Z hlediska do-
pravní obslužnosti osob i  nákladu to
byla převratná událost. O padesát let
později v roce 1938 byla postavena že-
lezniční zastávka Divnice pro dopravu
zaměstnanců do Detony (později Vlár-
ské strojírny). Všechny stanice byly pro-
pojeny telegrafním spojením, což byl
v  té době nejmodernější komunikač-
ní prostředek.

Dne 22. dubna 1898 bylo telegrafní
spojení připojeno z vlakového nádraží

na poštu ve Slavičíně, která byla zříze-
na v roce 1896. Telegraf byl předchůd-
ce telefonu a  umožnil rychlejší vzá-
jemné spojení našich obyvatel s okol-
ním světem.

Klíčovou událostí pro občany Sla-
vičína a širokého okolí bylo prohláše-
ní samostatnosti Československa dne 
28.  října 1918. Tyto dny ve  Slavičíně 
moc hezky popisuje školní kronika. Ří-
dící učitel Justin Figar zahájil zápis škol-
ního roku 1918/1919 ve školní kronice 
na úplně nové straně nadpisem Nová 
doba školství II. kniha kroniky ve Slavi-
číně. Málo vídaným, úhledným rukopi-
sem popsal okamžiky veselí po ozná-
mení vyhlášení samostatnosti:

„Každý uvědomělý Čech s netrpěli-
vostí čekal další vývoj politický, pročež 
když v  úterý 28. října 1918 zvěstova-
la nám telegrafická jiskra, že je prohlá-
šen československý stát, nastala vše-
obecná panika.

Mnozí plakali, jiní vyskakovali, jiní 
zpívali, druh objímal druha a  mnozí 
tomu nevěřili. Hned vyhledávány po pů-
dách v koutech (dobře uschované) červe-
no-bílé prapory a kde jich nebylo, rych-
le nové pořádány.

V krátké době změnil Slavičín svou 
smutnou válečnou tvář a  vesele vlálo 
moře praporů červeno-bílých říší čes-
koslovenskou.

Na  večer téhož dne shromáždil se 
obecní výbor, místní školní rada, učite-
lé i kněží u starosty obce a umluvena ná-
rodní slavnost v tom smyslu, by v 7 hod. 
večer konáno bylo slavné „Te Deum“, na-
čež při iluminaci má býti konán po hlav-
ních ulicích slavnostní prúvod za zvuku 
hudby a zpěvu národních písní…“

Pan řídící učitel dále popisuje prů-
běh oslav v  ten tak slavný den. Ješ-
tě větší oslavy proběhly o rok později 
v roce 1919, kdy bylo všechno dopředu 
důkladně připraveno. Období 1914 až 
1918 podrobně popsal ve farní kroni-
ce i pan farář František Studený, nejdé-
le sloužící farář ve slavičínské farnosti 
za posledních sto let. Další informace 
k tomuto tématu budou uvedeny v kni-
ze, kterou k 100. výročí založení Čes-
koslovenska chystá vydat Klub přátel 
historie Slavičínska s  pomocí grantu 
města Slavičína.

Pro zajištění větší bezpečnosti 
a komfortu při průjezdu autem měs-
tem Slavičínem v  úseku od prodejny 
Elva po dnešní městský úřad, byl v roce
1968 otevřen silniční průtah. Odpa-
dl tím komplikovaný průjezd městem 
s  řadou zatáček. Stavba byla dlouho 
připravována a za oběť padla celá levá 

zástavba rodinných domků (zhruba tři-
náct) podél původní cesty. Dále dříve 
uzavřené náměstí Mezi Šenky se zce-
la otevřelo a stala se z něj křižovatka.

Na závěr se ještě vrátíme do hlub-
ší minulosti – do 19. století. Hlavní po-
litické události v roce 1848 se samo-
zřejmě odehrály především ve velkých 
městech, a to ve Vídni, Praze, Pešti aj. 
Ale ani na  venkově nebyl klid. Hned 
na  počátku revolučního dění v  roce 
1848 byl nastolen problém zrušení ro-
boty a poddanství, těchto nejmarkant-
nějších přežitků feudalismu. Když byl 
28.  března 1848 vydaný císařský pa-
tent, který rušil robotní povinnosti 
za „přiměřenou náhradu“, lidé na vesni-
ci okamžitě odmítali chodit na vrchnos-
tenské pole za robotou. Situace na ven-
kově se vyhrotila a blížila se k anarchii. 
Lidem se především nelíbilo, že by se 
měli ze svých dosavadních povinnos-
tí k vrchnosti vykoupit. Zástupci lidu 
se scházeli, aby vypracovali svoje po-
žadavky. Podobně se sešli 12. června 
1848 odvážní a pokrokoví zástupci Sla-
vičína, Divnic, Hrádku, Nevšové a dal-
ších obcí našeho regionu, aby vyjádřili 
svoje požadavky. Místem sepsání peti-
ce pod názvem Řeč sousedů okresu bru-
movského byla obec Štítná. Petice byla 
odeslána říšskému sněmu zasedajícímu 
v Brně. Uvádím jenom úvodní stať peti-
ce včetně snímku kopie originálu, kte-
rý jsme získali v květnu 2018 v Morav-
ském zemském archivu. Je tam uložen 
ve fondu A 4 Sněmovní akta, v kartonu 
č. 96, signatura IIIa, č. j. 577.

„Řeč Sousedu Okresu Brumovskeho.
My za  robotu dát nemůžeme nic 

z  téj příčiny proto že dílem nic nemá-
me. Naše grunty ty nám naše živoby-
tí nenesů, proto my musíme naše živo-
bytí dětem ve světě vyhledávat a naše 
grunty živit. Dost je to věc truchlivá, že 
my až posavad jsme takové těžké bře-
meno jsme nést museli a nikde žádného 
ohledu stranlivá našich nedostatků se 
na nás vzít u žádného úřadu nechtělo,…“

Petice dále pokračuje výčtem ro-
botních povinností a vrchnostenských
dávek včetně naturálních dávek du-
chovním správcům. Petice je poměr-
ně obsáhlá. Je sepsaná na čtyřech stra-
nách neurčitého formátu. Za obec Sla-
vičín je pod peticí podepsán Johann
Frayt. Čtenář si dle přiložené fotoko-
pie originálu petice může udělat obrá-
zek o tom, jak se psalo před 170 lety
a srovnat text s uvedeným přepisem.
Jenom chci připomenout datum se-
psání petice – 12. červen 1848, což je
opravdu „echt“ výročí. Kopie originá-
lu petice bude uložena v archivu mu-
zea ve Slavičíně.

Mnozí návštěvníci muzea se nás pta-
jí, zvláště v období Dušiček, na historii
hřbitovů ve Slavičíně. Historie evange-
lického hřbitova v Divnicích sahá do po-
loviny 19. století. Na slavičínském hřbi-
tově byla bez schválení v roce 1854 po-
hřbena žena s evangelickým vyznáním.
To vyvolalo spory, které nakonec ved-
ly v roce 1858 k založení evangelické-
ho hřbitova na návrší mezi Divnicemi
a Bohuslavicemi. Náklady s tím spoje-
né byly uhrazeny nekatolíky ve farnos-
tech Slavičín, Pitín, Brumov a Štítná.

Zásadním krokem k rozšíření hřbi-
tova ve Slavičíně bylo vykoupení po-
zemků směrem k Lipové v roce 1948.
Tím byl dán základ k založení tzv. no-
vého hřbitova. Dnes si asi jen velmi těž-
ce umíme představit situaci, pokud by
byly tyto pozemky zablokovány. Za 70
let existence nové části hřbitova zabí-
rají hrobová místa zhruba 60 % plochy.

Uvedený výčet výročí s  osmič-
kou na konci není zcela určitě úplný.
Vždyť existují i taková malá, ale pro
nás důležitá jubilea, jako narozeniny,
datum svatby nebo úmrtí našich blíz-
kých. Na to bychom měli určitě také
pamatovat.

Za Klub přátel historie Slavičínska
Miroslav Kadlec

(Pozn. red.:  citace  ponechány 
v původní  podobě)

Zamyšlení nad několika výročími
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Slavnostní odpoledne nazvané
Svátek matek je každoroční oslavou 
připravenou pro maminky a babičky 
ve  slavičínské Sokolovně. Letos se 
oslavenkyně i gratulanti setkali v ne-
děli 13. května 2018. Jako první gra-
tulant vystoupil na podiu pan staros-
ta Jaroslav Končický, který posléze 
každé ženě předal kytičku.  

V  milém a  zábavném programu
se na podiu vystřídali děti z mateř-
ské a základní školy na sídlišti Vlára. 
Malí tanečníci a zpěváčci ze souboru 
Vlárečka předvedli svou lásku k folk-
lóru, starší děti z prvního stupně zá-

kladní školy pod vedením paní učitel-
ky Šárky Končické vystoupili s kompo-
novaným pořadem složeným z recita-
cí, zpěvů a zajímavé scénky provede-
né formou stínového divadla.

K poslechu následně zahrálo hu-
dební uskupení Sebranka, jehož ve-
doucí pan Antonín Ryza doprovo-
dil písničky milým a  laskavým vy-
právěním.

Milé úsměvy a  dobrá nálada zú-
častněných jsou krásnou tečkou za vy-
dařenou akcí.

Za pořadatele Jitka Pfeiferová,
Městské infocentrum Slavičín

Maminkám s láskouDiabetický den
Dne 8. června 2018 
od 8.30 hodin
v Sokolovně Slavičín.
Program dne:
 prezence
 zahájení
 vystoupení MŠ Slavičín-Vlára
 přednáška – Základy první

pomoci
 přednáška o diabetické obuvi
 oběd
 vystoupení ZŠ Slavičín-Vlára
 zábavné odpoledne

Předpokládané ukončení 16.30 
hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Výbor Diaklub

Domov pro seniory Luhačovice, 
příspěvková, organizace 

Vás zve na

Den otevřených dveří
v úterý 12. června 2018 

9.00 – 17.00 hodin.
DS Luhačovice, V Drahách 1105,

763 26 Luhačovice.

Dovolená lékařů
MUDr.  Jiří Henčl oznamuje, že
ve dnech 25. – 29. června 2018 ne-
ordinuje. Akutní stavy budou ošetře-
ny v KNTB ve Zlíně.

MUDr. Tereza Gottfriedová ozna-
muje, že ve dnech 11. – 15. června
2018 neordinuje z důvodu řádné do-
volené. Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

XVIII. ročník turnaje 

O pohár 
starosty města 

v nohejbale trojic
sobota 16. června 2018

od 8.00 hodin, víceúčelové
hřiště u Sokolovny Slavičín

Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Přihlášky: Městské infocentrum

Slavičín, tel.: 577 342 251, 
nejpozději do 13. června 2018.
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čtvrtek 5. července 2018
v Zámeckém parku
ve Slavičíně
hudební program po  celý

den: Marathon Band, Fred-
die Mercury Revival, Kumpá-
ni Rock-Pop, Stram ad.

 zábavní program pro děti 
– Pavel Novák, malování 
na obličej

 kuželky – přátelský zápas

 traktoriáda, motokros

 pestrá nabídka občerstvení 
a různé druhy piv

 pouťové atrakce

 vstup volný

Osadní výbor Hrádek pořádá

Sportovní 
den 

a nohejbalový 
turnaj

sobota 16. června 2018 
od 9.00 hodin na výletišti 

v Hrádku

Srdečně zvou pořadatelé

Upozorňujeme přispěvatele 
a inzerenty, že uzávěrka 

červencového čísla Slavičínského 
zpravodaje bude z technických 

důvodů už 10. června 2018. 
Děkujeme za pochopení.

Opět po roce se v sobotu 12. květ-
na 2018 uskutečnil ve slavičínském zá-
meckém parku již 36. ročník Běhu ví-
tězství, který je čtvrtým rokem za-

měřen hlavně na děti a mládež. Kro-
mě vlastního běhu byl již tradičně při-
praven i doprovodný sportovní pro-
gram (kuželky, střelba ze vzduchovky 

Bilance 36. ročníku Běhu vítězství 2018
atp.). Počasí, jako stvořené k podávání
sportovních výkonů, přilákalo ke star-
tu rekordních 124 závodníků ve všech
mládežnických kategoriích! Dalších

26 místních závodníků se pak zúčast-
nilo neoficiálního závodu dospělých
na 6 km. Mezi 16 muži byl nejrychlej-
ší Jiří Dohnal, závodící za oddíl Běhat-
lon Valašské Klobouky, s časem 21:36
minut. Z deseti ženských účastnic pak
tuto trať zvládla nejrychleji Jana Ža-
ludková (oddíl Cyklogat), která doběh-
la v čase 24:35 minut.

Díky podpoře města Slavičín, spol-
ku UnArt Slavičín, z. s., a společnostem
Floreš, s. r. o. (www.outdoor-a-sport.
cz), Krajči plus, s. r. o. (Luhačovické 
brambůrky), Nestlé Česko, s. r. o., a NTS
Prometal Machining, s. r. o., se podaři-
lo zajistit krásné ceny pro vítěze i vět-
šinu závodníků. 

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

Město Slavičín připravuje
na červenec


