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přelom března a dubna se letos nese ve znamení postního období. Svorně očekáváme příchod Velikonoc, pro jedny svátky jara, pro druhé zase Vzkříšení. Bez rozdílu se všichni občané
Slavičína a místních částí již touto dobou mohou
pokochat zcela novou atrakcí – souborem dřevořezeb ztvárňujících křížovou cestu. Jednotlivá
zastavení vedou od Pivečkova lesoparku až nad
Nevšovou v trase „staré nevšovské cesty.“ Tuto
novinku v tichosti a za účasti několika set občanů druhou březnovou neděli požehnal biskup Josef Nuzík. Každé zastavení je unikátním uměleckým dílem ztvárňujícím biblické výjevy posledních chvil Krista. Slavičín tímto získal kromě duchovního díla také zcela novou turistickou atrak-

ci. Skláním se před obětavostí těch, kteří myšlenku dotáhli k cíli, a také před těmi, kteří neváhali a zhotovení uměleckých děl pro potěchu
oka nás všech z vlastní kapsy uhradili.
Velikonoce letos připadají až na třetí dubnový
víkend. Střetávají se tak s termínem svátku svatého Vojtěcha, našeho slavičínského patrona.
Jarmark, který v čase pouti konáme, tak letos
ustoupí velikonočnímu víkendu. Občané však
ani tentokrát nepřijdou zkrátka. Duben a počátek května totiž přinesou řadu jedinečných akcí
pro radost nás všech. V prvé řadě je to Valašský kumšt na Sokolovně 12. dubna a pak zcela nové akce pro všechny generace, které proběhnou 18. května. Slavičín se ten den ponese
nejen ve znamení atraktivních běžeckých závo-

dů, ale především v duchu Muzejní noci, která
zaplní celé Horní náměstí a hlavně naše městské muzeum.
Závěrem doplním dvě důležité informace.
Setkávám se s dotazy na budoucnost spojení do Brna. Zde je náš boj zatím korunován jen
částečným vítězstvím. Za plný úspěch budu považovat stav, kdy bez přestupu naši občané vycestují do Brna aspoň polovinou těch spojů, které používáme dnes. Druhé sdělení je jednoduché. Naše město je zamořeno odpadky. Válejí se
všude. Proto podpořím akci z cyklu Ukliďme Česko, kterou ve Slavičíně prožijeme dne 6. dubna. Těším se na všechny, se kterými se potkám
na Horním náměstí.
Váš starosta Tomáš Chmela

Valašský kumšt Vás naladí na Velikonoce
Jako každý rok i letos týden před Velkým pátkem proběhne ve slavičínské Sokolovně prodejní výstava především rukodělných výrobků a dekorací s jarní a velikonoční tematikou nazvaná Valašský kumšt pro radosť aj užitek. Návštěvníci
mohou vidět výrobu různých druhů kraslic, pletení pomlázek či vyřezávání tradičních ﬁgurek z lipového dřeva. K prodeji budou připraveny různé druhy velikonočního pečiva, především perníčky a další rukodělné výrobky, jako např. textilní výrobky, šperky, galanterie ad.
Na podiu Sokolovny se během dne vystřídá celá řada účinkujících. V dopoledních hodinách to budou děti z mateřských a základních škol, odpoledne pak pěvecké uskupení RetroTet, Slavičínské cérky a pěvecký sbor z Horné Súče.
Velikonoční atmosféru si můžete vychutnat v pátek 12. dubna v sále Sokolovny od 9.00 hodin, vstup je volný. (jip)

Pečlivější třídění odpadu může přinést městu peníze navíc
Celkem patnáct kontejnerů na papír přibude v nejbližší době ve Slavičíně, Nevšové, Hrádku i Divnicích. Pracovníci Služeb města Slavičína (SMS) už vytipovali vhodné lokality, na které
kontejnery o objemu 1 100 litrů přidají. Ve městě
a jeho místních částech jich tak bude celkem 68.
Kontejnerů tedy pro město bude dost, protože třídění odpadu se Slavičínu vyplatí víc, než sesypávat vše do směsného odpadu. „Výrazně se
tak snižuje objem směsného odpadu, u kterého cena za likvidaci neustále narůstá. U papíru,
plastů a skla naopak získáme ﬁnanční příspěvek
od společností, které sdružují výrobce obalů. Některé typy odpadů lze i zpeněžit. Jde však o haléře za kilogram, což se vyplatí jen při velkých
objemech,““ řekl starosta města Tomáš Chmela. Přestože se ve Slavičíně odpady třídí už léta,
SMS se stále potýká s problémy správného zatřídění.
V nádobách na tříděný odpad se až příliš často
objevují například plechové kyblíky, plastové nádoby od barev, porcelánové talíře, ale třeba i kosti nebo stavební suť, což představuje problém.
Vytříděný odpad se tím znehodnotí a jen těžko
se pak uplatní na trhu druhotných surovin. Zpracovatelé odpadu musí důkladně znečištěný odpad přebírat, případně je nutné ho znovu třídit,
což znamená další zbytečné náklady a efektivita
i smysl celé recyklace se tak snižuje.
„Pokud například dáte do kontejneru na sklo
autosklo či sklo varné, sníží nám na třídičce
v Uherském Brodu výkupní cenu za tunu skla,“
shrnul jednatel SMS Jan Janeček. Sklo tedy třídíme do dvou kategorií: na bílé a barevné do kontejnerů. Ale pozor, do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a poko-
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cích občanů Jan Janeček. Objemné obaly z polyvovaná skla. Bílé nebarvené sklo má mnohem
lepší uplatnění, ale pokud do něho vhodíte láhev
styrenu, které se do běžných nádob na plastový
od piva, spadá do komodity skla barevného či
odpad nevejdou, můžete odevzdat ve sběrném
znehodnoceného.
dvoře. Do kontejnerů naopak nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků,
Ohledně plastů je situace jednodušší. Stačí
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných láuplatňovat pouze jednu zásadu. „PET lahve je potřeba před vhozením do kontejneru sešlápnout.
tek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Každý to ví, ale ne každý to tak dělá,““ poznamePrávě správné třídění obalů je velmi důležité.
Podle zákona o obalech jsou totiž původci obalů
nal starosta Chmela. Plýtvání místem v kontej(tedy skleněných lahví, sáčků, kartonů apod.) ponerech se městu nevyplatí. „Když budeme dávat
peníze za to, aby se vyvážely poloprázdné kontejvinni hradit část nákladů na jejich druhotné vyunery plné nesešlápnutých ,petek‘, bude to plýtžití. „Příjem města za tyto odevzdané obaly činí
vání a zaplatíme to opět z našich kapes,““ doplpodle hmotnosti tohoto separovaného odpadu
nil Chmela.
nyní zhruba 700 tisíc korun ročně,““ vyčíslil staKontejnerů na plasty o objemu 1 100 litrů je
rosta města.
momentálně ve městě 58 a vyvážejí se každé
To se vztahuje i na lepenkové obaly, které paúterý. Město ale plánuje do vytížených lokalit přitří do modrých popelnic. Vyvážejí se každou drudat další tři kovové kontejnery na plast. Poznáte
hou středu. „Rozměrné kartony můžete odevzdat
je díky neobvyklému
ve sběrném dvoře,“
vzhledu. Vedení měsvyzval Slavičany JaProč netřídíme odpad na hřbitově?
ta oslovilo gymnázineček. Do papíru paVyhořelé kalíšky obsahující zbytky vosku jsou neum, ZUŠ a ZŠ Vláru,
tří také časopisy, novyužitelné jako druhotná surovina. Hřbitovní odjestli by jejich žáci neviny, sešity, krabice,
pad je obvykle tvořen směsí všech možných druhů
chtěli v rámci výtvarpapírové obaly, coplastů, silikonů, textilií, vosků, skutečných rostlin
né výchovy kontejnekoliv z lepenky nebo
a drátů. Bohužel nemají povahu klasických plasry pomalovat. „Věřím,
knihy. A obálky s fólitových odpadů, které lze využít jako zdroj druhotže tak studenti zísovými okénky už nených surovin.
kají k třídění odpadu
musíte
rozdělávat
na dvě části a každou házet jinam, zpracovateosobnější vztah, a že takto upravené kontejnery
lé si s nimi umí poradit. Do modrého kontejneru
zvelebí odpadová místa,““ uvedl starosta.
však nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv jinak
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plasznečištěný papír. „Tyto materiály už není možné
tové tašky, PET láhve, obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
nadále recyklovat,““ doplnil jednatel Janeček.
Dvakrát do roka svážejí Služby města velkoobmléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
jemový odpad. To můžou být třeba staré matra„Do žluté popelnice patří i nápojové kartony
ce, koberce, lino, nábytek, textilní odpad, boty,
z tetrapaku,““ upozornil na nejčastější chybu třídílyže, sáňky, boby, jízdní kola, dveře a okna, pa-

pírový odpad velkých rozměrů a velkoprostorové
plasty, které nelze umístit do kontejnerů na separovaný odpad. Od 8. do 12. dubna bude rozmístěno pět kontejnerů po městě. Seznam stanovišť je uveden v článku o jarním úklidu města.
Služby města Slavičína také apelují na občany, aby dbali na okolí kontejnerů. „Kolikrát pytle s odpadem najdeme vedle popelnic, kde tvoří nevzhledné hromady. Pak do toho foukne vítr
a nepořádek je na světě,““ popsal Jan Janeček
ze SMS. Když jdete vynést odpad a najdete plnou popelnici, je vždy lepší vrátit se domů, odpad
uschovat například ve sklepě a počkat, až je popelnice vyvezená.
Pokud je do kontejneru odevzdán velký kartonový obal od televize, který patří na sběrný dvůr,
kapacita kontejneru tím výrazně klesne, úměrně s tím pak připočtěme ztrátu za nevyužitý
objem a zmařený příjem z hmotnosti odevzdané suroviny. Tato ztráta jde pak na vrub rozpočtu města – který je tvořen z odvedených daní. „Jinak řečeno, veškerou ztrátu si zase zaplatí občané sami,““ uzavřel starosta Tomáš Chmela.
(šim, tch)

Jarní úklid města
I letos pro Vás Služby města Slavičín, s. r. o.,
společně s MěÚ Slavičín připravují akci „jarní
úklid“. Jedná se o možnost odevzdat domovní
odpad téměř v místě Vašeho bydliště, bez nutnosti zajíždět do sběrných míst ve Slavičíně. V letošním roce dochází k nepatrným změnám v rozmístění kontejnerů.
Na níže uvedených místech a termínech budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na domovní odpad:
8. – 10. dubna 2019
Slavičín:
 ulice Luhačovská (u RD – č. p. 250)
 křižovatka ulic Nad Výpustou – Příčná
 ulice Na Zastávce (u skateparku)
Hrádek
 parkoviště u DPS č. p. 235
Nevšová
 u kulturního domu
10. – 12. dubna 2019
Slavičín

Ukliďme Česko. Ukliďme Slavičín. Společně!
Jestli máte rádi životní prostředí a své nejbližší okolí, zapište si do diáře datum 6. dubna. V tento den se po celé republice svolávají
dobrovolníci, kteří budou v rámci akce Ukliďme Česko uklízet své okolí od odpadků a budou
si tvořit čistší okolí. I Slavičín se do této
celorepublikové akce zapojí, a to výrazněji než
dřív, kdy dva ročníky Ukliďme Česko pořádali
skauti.

Ti jsou stále hlavní organizátoři, ale (po)mocnou ruku jim podalo město. „Prosím, zkusme se
zapojit v co největším počtu. Pokud si začneme
hledět více svého okolí, bude se nám tu společně lépe žít,““ vyzval Slavičany starosta Tomáš
Chmela.
V sobotu 6. dubna v 9 hodin je sraz na
Horním náměstí pro všechny dobrovolníky,
kteří chtějí svému městu pomoci. „Vemte si
vlastní rukavice, jednorázové budou k dispozici pouze v omezeném
počtu,““ upřesnil starosta s tím, že pytle na odpad budou přichystány. V Nevšové chystají
na toto datum úklid hasiči, a to podél cest od
Nevšové směrem k Petrůvce. Hodlají také zajistit sběr kovů a nebezpečného odpadu. V Hrádku
je sraz v 9 hodin u hasičské stanice a v Divnicích v 9 hodin na místním
fotbalovém hřišti.
Jak to bude na místě
srazu vypadat? Příchozí lidé se rozdělí do skupin, které dostanou přiděleny určité místo ve
městě a to pak vyčistí.
Každá skupinka vyrazí
v doprovodu skautů, kteří budou mít lékárničku
a mapku, kudy se pohybovat.
„Například trasy ve
Slavičíně vedou přes parky, které jsou nejblíž, a
dál pokračují do přírody,
kde se dá odpočívat po
škole či po práci,““ podo-

 křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
 ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
 ulice Družstevní č. p. 782 (Mír garáže)
 Lukšín (u Pivečkova lesoparku)
Hrádek
 u základní školy
Upozorňujeme obyvatele, že do těchto velkoobjemových kontejnerů nelze v žádném případě
odkládat NEBEZPEČNÉ ODPADY (jako jsou: olověné akumulátory, olejové ﬁltry, upotřebené motorové a převodové oleje, kyseliny, zářivky, ledničky,
televizory, monitory, ostatní elektroniku, pneumatiky apod.) a BIOODPAD (listí, tráva, posekané
keře nebo větve atd.). Nebezpečné odpady a bioodpad je možné předat pouze ve sběrném dvoře v areálu Služeb města Slavičín. Pneumatiky je
možno bezplatně odevzdat v pneuservisech zařazených do zpětného odběru pneumatik.
Současně žádáme spoluobčany: „Respektujte otevírací dobu sběrných dvorů a neodkládejte odpad před branami sběrných míst. Děkujeme.““ Věříme, že nabízenou možností nepohrdnete a společně minimalizujeme vznik černých
skládek v okolí obce.
Josef Hořák, SMS
tkl skautský koordinátor akce Jan Pančocha.
Vybrat zaneřáděná místa ve městě nebylo
jednoduché, ale skauti postupují podle jasného klíče. „Preferujeme vyčištění relaxačních zón
v okolí města, kde si můžou hrát děti. Pokusíme se také odstranit případné černé skládky ve
městě,““ doplnil Pančocha.
Město oslovilo nejrůznější spolky, které jsou
ve Slavičíně činné, a které přislíbily účast.
„Bude to velmi různorodé – od fotbalistů po
úředníky,““ těší se starosta s tím, že po brigádě zve na závěrečné opékání špekáčků v areálu
slavičínské Charity. „Sejdeme se tam zhruba kolem jedné odpolední. Místní části budou mít své
opékání zřejmě na místě ranního srazu,““ doplnil
Chmela.
(šim)

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 10. 4.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 23. 4.

Stěhování odboru životního
prostředí MěÚ Luhačovice
Vzhledem k organizačním změnám dojde
ve dnech 4. a 5. dubna 2019 k trvalému
přestěhování odboru životního prostředí z hlavní
budovy radnice na nám. 28. října do nově zrekonstruované budovy městského úřadu č. p.
137 na ulici Masarykova (naproti supermarketu
Albert). Všechny kontakty na stávající pracovníky zůstanou zachovány. Nové pracoviště,
kde již sídlí odbor sociální a živnostenský,
bude otevřeno pro občany od pondělí 8. dubna
2019.
František Hubáček, tajemník MěÚ Luhačovice
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Obřadní síň městského úřadu prošla kompletní rekonstrukcí
la úprav elektroinstalace, nových stropních svítidel a také screenových rolet. „Náklady na tyto části dosáhly téměř 1,5 milionu korun,““ informoval vedoucí investičního odboru města Ladislav Janáček. V březnu pak do obřadní síně přibyly nové pohodlnější sedačky, tlumené koberce a dekorační závěs. Vše za zhruba
700 tisíc korun. Kompletní opravy laku a technologie se také dočká koncertní křídlo, bez něhož by nebylo možné prostor nabídnout veřejnosti. Slavičín
tak získá atraktivní prostory pro konání svateb a dalších akcí spjatých s reprezentací města.
(šim)

Vítání občánků i svatby už se budou odehrávat v hezčím a přívětivějším prostředí. Obřadní
síň městského úřadu totiž prošla několikaměsíční
rekonstrukcí. Ještě v loňském roce z ní byly odstraněny a odborně uschovány cenné tapiserie, které neodpovídaly novému pojetí ve světlých odstínech s důrazem na vizuální dojem i akustické
vlastnosti interiéru. Předmětem stavebních úprav
tak byla nejen celková výměna všech povrchů interiéru, ale i vyrovnání omítek a další na první pohled neviditelné úpravy.
Místnost se tak dočka-

Slavičín projde zatěžkávací zkouškou z dopravy. Obklíčí jej trojice omezení
Od konce března do srpna tohoto roku se musí
Slavičín připravit na zvýšené množství kamionů, které budou městem projíždět. V Brumově
u MEZu se totiž začíná stavět okružní křižovatka,
která uzavře dopravu na mezinárodním tranzitním tahu Vsetín – Púchov. Vozidla jedoucí od severu směrem na Slovensko Vlárským průsmykem
tak budou muset ve Valašských Kloboukách odbočit na Vlachovice a přes Slavičín a Štítnou nad
Vláří pak zpět na původní trasu. „Jedná se o oﬁciální nařízenou objízdnou trasu a nám nezbývá, než uvedenou situaci respektovat,“ konstato-

val starosta města Tomáš Chmela. Kamiony by
si mohly cestu zkracovat od křižovatky na Bohuslavice cestou přes Divnice, čemuž doufejme zabrání řádné značení. „Bohužel lidský faktor a navigace jsou nevyzpytatelné. Snad nás žádný incident s neukázněným řidičem jedoucím pod železniční nadjezd v Divnicích s nadměrným vozidlem nečeká,““ dodal starosta.
Přesměrování nákladní dopravy z Brumova
však není jediná dopravní komplikace v okolí našeho města. Dočasné uzávěry budou pokračovat
na silnici z Lipové do Loučky. Dochází k nim vždy

od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Podle sdělení krajského policejního ředitele, se kterým starosta města jednal v únoru, by měla likvidace výbuchu muničních skladů ve Vrběticích trvat do konce letošního roku.
Poslední omezení budou muset řidiči strpět
na silnici směrem na Pitín. V zatáčce u Kolelače se v dubnu začne s opravou mostu přes potok. Doprava bude svedena na provizorní komunikaci v blízkosti stavby a řídit ji bude semafor.
Do konce září by podle krajských silničářů mělo
být s pracemi hotovo.
(šim)

Březnové zastupitelstvo už bylo přenášeno přímým přenosem

Prezentace k aktuálním projednávaným bodům, aby občané věděli, o čem zastupitelstvo
právě jedná, a zároveň živý přenos dění na internet pro Slavičany, kteří se nemohou zasedání fyzicky účastnit. Takové novinky představilo
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3. zastupitelstvo konané 13. března na Sokolovně v 16.30 hodin.
„Jsem rád, že jsme tímto způsobem přispěli k jednomu z bodů našeho programového prohlášení – otevřené radnici,““ uvedl starosta To-

máš Chmela. Odkaz na živý přenos najdou občané na webových stránkách města, případně
na Facebooku. Kromě občanů sledujících přenos se však našlo opět hodně těch, kteří se
do Sokolovny přišli na jednání podívat. „Máme
velkou radost z toho, že občany zajímá, co město řeší,““ řekla místostarostka Monika Hubíková. Zároveň dodala, že s konkrétními podněty je
možné vedení města oslovovat i průběžně emailem nebo osobně na radnici.
Pokud jste přenos z jednání zastupitelstva
neviděli, tak vězte, že předmětem jednání bylo
jednak schválení čtyř nových dotačních žádostí, dále prodeje pozemků v Nevšové, Divnicích
a Slavičíně a odkup pozemků v Divnicích. Město se také rozhodlo neprodat nebytový prostor
vedle prodejny Help. Předmětem dalších jednání
ještě bude otázka obsazení kontrolního výboru.
Zastupitelé na svém jednání také doporučili některé úpravy územního plánu. Ten však v upravené podobě spatří světlo světa nejdříve za rok
a půl, protože se k němu váže velmi komplikovaný administrativní proces.
Přímé přenosy zastupitelstva jsou obvyklá
praxe otevřených radnic. V okolí tento způsob
zavedly nově například Luhačovice.
(šim, tch)

Nabídka prázdninových táborů na léto 2019
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
 29. 6. – 6. 7. (7 – 17 let)
Pobytový tábor Letní olympijské hry RETASO,
Horní Bečva 8 dní, 3 800 Kč
V ceně zahrnuto: cesta tam i zpět, ubytování,
stravování 5x denně, pitný režim, výlety, koupaliště, ped. i zdrav. dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 8. 7. – 12. 7. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Věda je zábava (pondělí –
pátek) 1 000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 8. 7. – 12. 7. (4 – 6 let) (7 – 11 let)
Příměstský tábor – Indiánské léto – Loučka
(pondělí – pátek) 1 000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 15. 7. – 19. 7. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Výprava za cestováním
(pondělí – pátek) 1 000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 22. 7. – 26. 7. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Harry Potter (pondělí – pátek) 1000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 22. 7. – 26. 7. (4 – 6 let) (7 – 11 let) přihlašování probíhá elektronicky
Příměstský tábor – Anglický (ve spolupráci
s FunSpace Language School)
 29. 7. – 2. 8. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Dobrodružně pohybový
(pondělí – pátek) 1000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 5. 8. – 9. 8. 2019 (4 – 6 let) tábor pro před-

školáčky
Příměstský tábor – Za poklady skřítků (pondělí – pátek) 1000 Kč
 5. 8. – 9. 8. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Filmový a fantasy (pondělí – pátek) 1000 Kč
V ceně je zahrnuto: obědy, svačinky – formou
ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped.
a zdrav. dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 12. 8. – 16. 8. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Barvy léta (pondělí – pátek) 1000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 19. 8. – 23. 8. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Hudebně kreativníí (pondělí – pátek) 1000 Kč
 V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou
ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped.
a zdrav. dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
 26. 8. – 30. 8. (1. – 5. třída)
Příměstský tábor – Sportovníí (pondělí – pátek)
1000 Kč
V ceně zahrnuto: obědy, svačinky – formou ovoce nebo oplatek, výlet, koupaliště, ped. a zdrav.
dozor, ceny, mat. na tvoření a hry.
Bližší informace: DDM Slavičín, tel.:
577 341 921, mob. 604 155 312. Přihlášky
jsou k dispozici v DDM.
NADACE JANA PIVEČKY
 15. 7. – 19. 7.
Příměstský výtvarný tábor „Z pohádky do pohádky“ - 8 – 14 let / 1 100 Kč / 8 – 15 hodin
Program tábora zahrnuje pestrou nabídku výtvarných technik a her. Každý den je budou vítat jiné pohádkové bytosti a společně s nimi prožijí celý den. Nedílnou součástí je výroba pohádkového stanoviště, které bude na letošním pohádkovém lese součástí pohádkové cesty a závěrečný karneval s karaoke show.
 26. 8 . – 30. 8.

Příměstský tábor „3D technika nás baví“ –
8 – 14 let / 1 100 Kč / 8 – 15 hodin
Tábor je zaměřený na technické dovednosti spojené s pobytem v přírodě a sportem. Děti se seznámí s moderní technikou (3D modelování
na PC, návrh vlastního designu a jeho vytisknutí
na 3D tiskárně, seznámení s 3D tiskem). To vše
si mohou děti vyrobit v nové moderní PC učebně. Zároveň zažijí spoustu zábavy, sportu a her.
Na závěr se mohou těšit na vyhlášení soutěže
„Nejlepší táborový technik“ a závěrečné opékání špekáčků s promítáním ﬁlmu na velkoplošném plátně.
 29. 7. – 2. 8.
Prázdninový přípravný kroužek s Kocourkem
Coockiem - 4-6 let / 950 Kč / 8- 13 hodin
Jedná se o přípravný kroužek pro děti předškolního věku na celoroční kroužek (2019/2010) zaměřený na seznámení s angličtinou. Společně
s výukovým kamarádem kocourkem Coockiem
se budeme snažit vytvořit u dětí pozitivní vztah
k angličtině. K tomu budeme využívat písničky,
pohádky, obrázkové a pohybové hry i digitální
zdroje jako je poslech rádia, interaktivní tabule, promítání na velkoplošném plátně,… Zorganizujeme například ve spojení s výkladem o jídle
opravdový piknik nebo při povídání o zvířátkách
vyrazíme na procházku do přírody. Na závěr připravíme pro děti společně s klaunem bublinkovou a balónkovou show se spoustou her a odměn.
V ceně táborů je zahrnuto: Svačiny, teplé
obědy, odměny, pitný režim, vstupné na koupaliště, výtvarný a učební materiál, lektorský dozor.
RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM
 22. 7. – 26. 7. Ševcovský tábor, Slavičín
5 – 12 let
 22. 7. – 26. 7. Montessori tábor, Rokytnice, věk 4 – 9 let (MŠ a ZŠ)
 29. 7. – 5. 8. Montessori tábor pro předškoláky, Slavičín, věk 3 – 7 let (MŠ a ZŠ)
Přihlášky online na webu a Facebooku Rodinného a mateřského centra Slavičín.

Rodinné a mateřské centrum
Neposedí celá rodina
Projekt
„Neposedí
celá rodina“ byl pro rok
2019 ﬁnančně podpořen z dotačního projektu Rodina. Projekt je zaměřen na podporu poskytování služeb mající preventivní a podpůrný
charakter.
Jedná o nabídku zejména tréninkových
a vzdělávacích aktivit vedoucí ke zvyšování
rodičovských kompetencí, nabídku základního individuálního, odborného a zprostředkovaného odborného poradenství cíleného na komplexní pomoc rodinám, nabídku komunitních aktivit cílených na posilování rodinných
vztahů a nabídku osvětových aktivit zaměřených na prevenci problémů moderní doby.
Chceme všemi nabízenými službami a aktivitami přispět k posilování významu rodiny a přičinit
se tak k lepšímu fungování našich klientských
rodin.

Aktivity projektu:
Přednášky, besedy, kurzy, poradenství z oblasti:
 psychologické
 sociální
 zvyšování ﬁnanční gramotnosti
 logopedické
 výživové
 se zdravotnickým specialistou a další oblasti, které bezprostředně souvisí se životem
rodiny
Naší cílovou skupinou jsou
rodiny s dětmi, rodiče na MD
či RD, těhotné ženy s partnery,
rodiny se speciﬁckými potřebami jako jsou např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny s vyšším počtem dětí (3 a více), neúplné rodiny,
pěstouni a ostatní rodinní příslušníci.
Mgr. Simona Goňová,
předseda spolku

5

Slavičínské základní školy chystají zápis pro budoucí prvňáčky
Velká změna v životě rodičů i dětí, to je nástup
do 1. třídy. V dubnu mají obě slavičínské ZŠ naplánované zápisy budoucích prvňáčků. ZŠ Vlára
začíná jako první, a to 3. a 4. dubna od 12.30
do 17 hodin v budově 1. stupně. „Zápis se týká
dětí s datem narození od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky
z loňského roku,““ upřesnila zástupkyně ředitele
ZŠ Vlára Jana Pinďáková.
Totéž platí i pro druhou slavičínskou základní školu na Malém Poli, která má zápis o týden
později, tedy 9. a 10. dubna. Zákonní zástupci
budoucích prvňáčků si školu můžou vybrat dle
svého uvážení. Přinesou s sebou rodný list dítěte a svou občanku k ověření adresy trvalého bydliště.
Na zápis by se měly dostavit všechny děti narozené ve výše uvedeném termínu, a to i přesto,
že mají od dětského lékaře doporučení o odkladu školní docházky. „Někteří rodiče, co si nejsou
s odkladem jistí, i když jim ho ve školce doporu-

j

p

,

Každodenní vliv médií
Pro žáky 7. ročníku jsme připravili besedu
s Mgr. Ivou Šimoníkovou o mediální výchově,
tedy o úloze médií v našem každodenním životě.
Dnešní svět je totiž z větší části ovládán médii. Spousta lidí se potýká s tím, co mu média
zprostředkovávají, případně jestli je vůbec možné, aby daná informace byla pravdivá. A právě
mladší žáci jsou s tímto prostředím konfrontováni čím dál častěji. Je potřeba, aby byli připraveni.
Aby dokázali rozpoznat seriózní média od těch
méně seriózních, aby pochopili, že i média nemusí „mluvit“ pravdu, že mohou zveličovat, zamlžovat, nebo i lhát. Aby pochopili, jak speciﬁcký
je svět celebrit, politiky či dětských „idolů“ na sociálních sítích a tomuto světu nepodlehli. Že ne
vše musí být pravda a vždy je na místě zdravý
selský rozum.
Doufáme, že si žáci z besedy odnesli co nejvíce poznatků, důvodů k zamyšlení, až se zase
střetnou s něčím, co jim rozum nebude brát. A že
i naše beseda přispěla k tomu, aby v sobě pokaždé našli sílu nepodlehnout mnohdy nesmyslným
trendům na sociálních sítích. Zkrátka i dnes je
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čují, si nechají od nás dítě proklepnout formou
hry a různých úkolů,““ podotkla zástupkyně ředitele ZŠ Malé Pole Hana Nepovímová s tím, že
učitelé rodičům můžou poradit, zda bude vhodné s nástupem do školy ještě rok počkat či ne.
Obě školy se shodují, že v současnosti je nejčastějším problémem dětí u zápisu špatná výslovnost. Pokud to rodiče nezačnou řešit už
v předškolním věku, hrozí malému prvňáčkovi problémy. „Špatná výslovnost dětí se posléze
odráží v chybném čteném i písemném projevu
při školní práci,““ uvedla Jana Pinďáková. U této
vady je potřeba věnovat pozornost už v rodině.
Pokud se rodiče rozhodnou pro roční odklad
školní docházky, je potřeba požádat o vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně. „Někteří rodiče přijdou k zápisu již s vyšetřením z PPP a potvrzením od dětského lékaře, tudíž
dítě automaticky odklad dostane,““ doplnila Hana
Nepovímová ze ZŠ Malé Pole.
Přicházet se strachem k zápisu však děti ani

y

rodiče nemusí. „Nejde o zkoušku, ale spíše posouzení celkové školní zralosti. Zápis tedy není
a nemůže být stresující,““ vysvětlila Jana Pinďáková s tím, že na vytvoření příjemného prostředí
ve škole se podílí i vychovatelky s dětmi ze školního klubu. „Chystají pohádkové postavy, které provádějí předškoláky školou během zápisu, připravují zábavné hry a aktivity ve škole pro děti v průběhu zápisu.“
Vše je prostě v dnešní době mnohem přívětivější než v generaci rodičů. Aby se míra stresu
omezila na minimum, pořádají obě školy už několik let „první třídu nanečisto“ (ZŠ Malé Pole má
Miniškolu, ZŠ Vlára má Jarní školičku). „Předškoláci si s rodiči vyzkouší, jak se učí ve škole. Sami
rodiče se pak diví, že se učí už poněkud jinak než
za jejich školních časů,““ uzavřela Nepovímová.
Základní škola Vlára pak nabízí přednostně pro
děti s odkladem a narozené v září až prosinci přípravnou třídu, o níž zpravodaj informoval v minulém čísle.
(šim)

y

pořád nejdůležitější zdravý lidský úsudek.
Mgr. Ludmila Jandíková
Recyklace hrou
V pondělí 11. března se naše škola stala zastávkou výjezdního programu Recyklace hrou
v rámci projektu Recyklohraní, který pořádá společnost ECOBAT. Programu se zúčastnili žáci
5. – 8. ročníků. Hravou formou pod vedením lektorek žáci třídili odpad. Dozvěděli se o negativ-

ních vlivech vysloužilého elektrozařízení a vybitých baterií na životní prostředí, pokud jsou volně
vyhozeny na černé skládky.
Při práci ve skupinkách si mohli rozebrat skutečný počítač nebo model pračky a přesvědčit se
tak, ze kterých recyklovatelných materiálů jsou
tyto domácí spotřebiče složeny. Hlavním úkolem
však bylo zjistit, jakým způsobem se tato elektrozařízení recyklují a které jejich části se dají dále
využít. Žáci si tak upevnili znalosti v oblasti třídění odpadu, které by měly být samozřejmou součástí života každého z nás.
Mgr. Hana Majeriková
Zápis do mateřských škol na školní rok
2019/2020
Zápis do všech mateřských škol ve Slavičíně proběhne v úterý 7. května 2019 v době
od 14.00 do 16.00 hodin.
Rodiče přinesou přihlášku k předškolnímu
vzdělávání potvrzenou dětskou lékařkou, kterou si předem vyzvednou přímo ve školách.
Ředitelky MŠ ve Slavičíně

Rozloučení Mgr. Josefa Maryáše
Vážení čtenáři zpravodaje,
dovolte mi se s Vámi rozloučit po 17 letech
ve funkci ředitele střední školy. Zásadním
důvodem je zdravotní stav, který nyní řeším
a pro který se nemohu věnovat škole tak, jak
jsem zvyklý, jak škola ve Slavičíně potřebuje.
Nejsem nyní schopen dostát nárokům, které
sám od sebe vyžaduji. Vím, že se jedná o zod-

povědné rozhodnutí. Spolupráce s Vámi rodiči,
veřejností, institucemi, ﬁrmami mně byla často inspirací a potěšením se snahou budovat
kvalitní střední školu ku prospěchu dětí a našeho města. Děkuji Vám za tuto spolupráci.
Přeji škole do budoucích let všechno dobré
a Vám všem pevné zdraví, radost v osobním
i profesním životě.
Josef Maryáš

Příjímací zkoušky proběhnou v termínech, které všichni uchazeči maturitních oborů obdrží
v pozvánce. Bez přijímacích zkoušek budou přijati pouze uchazeči do všech učebních oborů.
Návštěvy žáků ZŠ
V rámci projektu IKAP navštívily v únoru naši
školu regionální základní školy. Žáci se účastnili
přímo výuky a sami pracovali na zadaných tématech v technických předmětech, odborném výcviku a přírodních vědách.
Alpy 2019
Pod vedením Ing. Jiřího Váni se studenti gymnázia a SOŠ zúčastnili čtyřdenního lyžařského
kurzu v rakouských Alpách.
Fyzikální soutěže
Děkujeme našemu fyzikálnímu týmu ve složení Jan Červeňan – kapitán (G-2), Jindřich Maňas
(Sp), Amálie Maryášová (Sx), Sára Múdra (Sx)
a Tomáš Maňas (Kv) za vzornou reprezentaci
naší školy ve fyzikální soutěži FYZIKÁLNÍ 2019
s mezinárodní účastí, která se konala v Praze v pátek 15. února. Ve velmi silné konkurenci (151 týmů, 724 soutěžících z Česka, Slovenska, Španělska, Velké Británie, Lotyšska, Bosny
a Hercegoviny a Slovinska) obsadil náš tým pěkné 93. místo.
Děkujeme za svědomitou reprezentaci školy Janu Červeňanovi v celostátním kole Fyzikální olympiády kategorie A, které se konalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové
v době od 26. února do 1. března.
Zeměpisná olympiáda
Blahopřejeme Michalu Kailerovi k 1. místu
v okresním kole Zeměpisné olympiády v kategorii C a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Všem ostatním žákům dalších kategorií děkujeme za účast.
Spolupráce se SOŠ Dubnica nad Váhom
Týdenní stáž v únoru absolvovali učitelé ICT
naší školy u partnera ze Slovenska v rámci projektu přeshraniční spolupráce.
Poděkování
Děkujeme Mgr. Šárce Černíčkové za přípravu
náročné soutěže pro základní školy regionu Víc
hlav, víc rozumu. Soutěž dvoučlenných týmů v logickém myšlení vyhráli zástupci ZŠ Brumov-Bylnice. Mgr. Šárka Černíčková také připravuje divadelní představení s žáky MŠ Jestřabí.

ZUŠ Slavičín
V letošním školním roce se
ZUŠ Slavičín zúčastnila soutěží ZUŠ v oboru – komorní hra
s převahou smyčcových a dechových nástrojů.
V okresních i krajských kolech soutěže si slavičínští muzikanti vedli výborně a v konkurenci deseti škol okresu a dvaceti škol zlínského
kraje si odnesli ta nejlepší ocenění.
Smyčcové duo Anna Petrů – Eliška Soukupová vedené paní učitelkou Hanou Petrů získalo
v okresním kole ve Zlíně 1. cenu. Krásnou druhou cenu v krajském kole soutěže si z Kroměříže odvezlo komorní trio ADIVAN ve složení Ivana Ťulpová, Adéla Struhařová a Vanda Miklasová pod vedením pana učitele Radima Knoppa.
Saxofonové trio Jakub Kozubík – Vendula Berčíková – Magdaléna Novotná získalo v krajském
kole této soutěže třetí cenu a klarinetové duo
Radim Novotný – David Janšta dosáhlo na příčku nejvyšší ziskem první ceny.
Žákům a jejich učitelům k úspěchu srdečně
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i města Slavičín.

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola ve spolupráci
s Moravským svazem elektrotechniků Brno
a ﬁrmou MSE CZ s.r.o., pořádají
ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2019
seminář, zkoušky a periodické
přezkoušení pracovníků v elektrotechnice
dle vyhl. 50/1978 Sb., § 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Začátek semináře je 14. 5. 2019 v 8.00 hodin na učebně č. 215, v objektu SOŠ Slavičín.
Součástí semináře je prodej elektrotechnické literatury a platných ČSN EN norem.
Bližší informace na tel.: 577 342 408,
608 270 314.
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Společenská kronika

VZPOMÍNÁME

NAROZENÍ – ÚNOR
Marek a Alžběta Jarošovi – syn Eduard
Martin a Lucie Fojtů – dcera Natálie
Tomáš a Radka Machovi – syn Teodor
Jan Kafka a Veronika Matějková – syn Jan
Dne 21. března 2019 jsme si připomněli
10. výročí úmrtí pana Josefa BORA.
Vzpomeňte s námi. Manželka, dcery s rodinami a bratr s rodinou.

Dne 2. dubna 2019 uplyne 25 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček,
pan Stanislav PILKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Zdeněk a dcera Jarmila s rodinami.

Dne 23. dubna 2019 uplyne
1 rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Anna PIVNIČKOVÁ.
Dne 31. prosince 2018 jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí jejího manžela,
pana Antonína PIVNIČKY.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

ÚMRTÍ
5. 2. 2019
6. 2. 2019
11. 2. 2019
17. 2. 2019
18. 2. 2019
21. 2. 2019

Dne 25. dubna 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Bohumila SKUPINYY ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomínají děti Radka, Aleš a Bohumil s rodinami.
Dne 3. dubna 2019 si připomeneme
5. výročí úmrtí pana Františka KOZUBÍKA
z Hrádku. Vzpomínají děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. dubna 2019 uplynulo 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Antonín ARGALÁŠ ze Slavičína. S láskou
a úctou vzpomíná manželka, dcera Marie
a syn Libor s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 1. dubna 2019 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Bohumil TRLLO ze Slavičína. S láskou
a úctou stále vzpomínají synové Bohumil,
Jaroslav a Pavel s rodinami.

Dne 5. dubna 2019 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Jaroslava MÜNSTERA. S úctou a láskou
vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka Vladislava, dcera Radmila
s rodinou a syn Bronislav s rodinou.

Dne 27. dubna 2019 vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí našeho syna
a bratra, pana Jiřího OTAVYY ze Slavičína.
S láskou vzpomíná maminka, Radek,
sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 10. dubna 2019 by se dožil 97 let
pan Karel HLAVIČKA ze Slavičína a dne
26. dubna 2019 si připomeneme
25. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
Kdo byl milován, nemůže být zapomenut.

Dne 18. dubna 2019 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Ludmila KADLECOVÁ. S láskou a úctou
na ni vzpomíná dcera Ludmila s rodinou.
Dne 11. dubna 2019 uplyne
y 15 let od úmrtí pana Milana RŮŽIČKY. S láskou vzpomíná manželka Marie, dcera Lenka s manželem, syn Milan, vnučky Leonka a Anetka s rodinami.

Dne 2. dubna 2019 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan
Josef ŠTĚPANČÍK. Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.
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Děkujeme všem příbuzným,
přátelům, známým a také kuželkářům
ze Slavičína za květinové dary a účast
při posledním rozloučení
s panem Karlem IVANIŠEM.
Zarmoucená rodina.

Zarmoucená rodina Lysých a Jirákova
děkuje všem účastníkům pohřbu pana
Stanislava LYSÉHO a rovněž děkuje za květinové dary a projevy soustrasti.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat
panu primáři MUDr. Liboru Palkovskému, panu MUDr. Martinu Janštovi, paní MUDr. Miroslavě Manové, celému zdravotnickému personálu i rehabilitačním
pracovnicím za příkladnou ošetřovatelskou péči. Nelze opomenout
kvalitní práci uklízeček. Městská
nemocnice Slavičín s následnou
ošetřovatelskou péčí by mohla
být vzorem pro některá nejmenovaná zdravotnická zařízení. Díky
pracovníkům kuchyně za kvalitní a chutná jídla. Nenašel by se
sponzor na zakoupení teplejších
a kvalitnějších přikrývek místo
stávajících tenkých dek?
Olga Raková

Poděkování
 Charita Slavičín děkuje členkám
Českého svazu žen ze Slavičína,
dobrovolníkům a dárcům za ﬁnanční podporu ve výši 3 000 Kč, poskytnutou z výtěžku slavičínských fašanků roku 2019.
 Nadace Jana Pivečky děkuje členkám MO Českého svazu žen
ve Slavičíně, účastníkům fašankového průvodu a dárcům za ﬁnanční dar
ve výši 3 000 Kč. Dar bude použit
na podporu projektů nadace.
 Přátelé z lásky, z. s., který sdružuje rodiny s handicapovanou osobou, děkuje místní organizaci ČSŽ
a všem, kteří podpořili letošní fašankový průvod. Finanční částka
3 000 Kč bude využita na činnost
spolku.

23. 2. 2019

Katarína Juříková, 91 let,
Slavičín
Marie Valčíková, 95 let,
Slavičín
Marie Raková, 80 let,
Slavičín
Marie Kostková, 89 let,
Slavičín
Stanislav Lysý, 92 let,
Slavičín
Karel Ivaniš, 85 let,
Hrádek
Božena Pešková, 80 let,
Nevšová

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.

Oznámení lékařů
 Vážení občané, milí kolegové, dovolte mi vám oznámit, že
k 1. dubnu 2019 ukončuji svou
činnost v ordinaci ve Slavičíně
a zahajuji svoji praxi v Nezdenicích.
Děkuji za výbornou spolupráci
a přeji všem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
MUDr. Tereza Gottfriedová
 Urologická ambulance Slavičín, Komenského 10
Středa 10.00 – 12.00 h – odběry, objednávání – přítomna jen
sestra, 12.00 – 15.30 hodin –
v ordinaci lékař (objednaní pacienti a akutní případy)
Objednávejte se na tel. čísle
774 452 775 (ve středu 10.00 –
15.30 hodin)
MUDr. Zbyněk Kúřil

Zahrádkářské a chovatelské
potřeby, Slavičín –
Horní náměstí 109
SADBOVÉ BRAMBORY
Jarní květiny, letničky, trvalky
SAZEČKA, KRMNÁ ŘEPA A JINÉ!!
Hnojiva, pšenice, ječmen,
šroty a ostatní
VŠE PRO PSY, KOČKY,
HLODAVCE, PTACTVO
Široký výběr pamlsků a doplňků.
Oblečky, pelíšky
obojky, kočkolity,
peletky a krmivo pro hlodavce.
Kompletní péče o srst
Tel.: +420 777 341 654

Výtěžek fašankového průvodu putoval na dobročinné účely
Sobota 2. března patřila ve Slavičíně fašankovému průvodu, který každoročně pořádají členky místní organizace Českého svazu žen ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a několika dobro-

volníky. Všem dárcům, občanům i podnikatelům,
patří velký dík za vstřícné přijetí i štědré ﬁnanční
dary. Výtěžek akce byl rozdělen mezi místní instituce a spolky – Městská nemocnice Slavičín ob-

V domečku pro děti to stále žije
ben budete mít možnost navštívit výstavu
v knihovně.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín
Slavičínský „Robot uklízeč“ získal 1. místo
V pátek 15. února se děti z kroužku Programování a robotiky zúčastnily soutěže Robogames
2019 ve Zlíně. V silné konkurenci 46 týmů z celé
republiky získali František Maryáš a František
Matušinec 1. místo v disciplíně „Robot uklízeč“,
a to dokonce v náročnější skupině soutěže, kdy
robot uklizené předměty musí vysypat do krabice, jejíž poloha je předem neznámá.
Dařilo se nám i v oblíbené disciplíně „Robosumo“, kde Štěpán Šmotek obsadil 3. – 4. místo.
I ostatní děti z našeho kroužku si zasoutěži-

držela 6 000 Kč a po 3 000 Kč dostaly Charita
Slavičín, Nadace Jana Pivečky a Přátelé z lásky,
z. s.
(jip)
ly v napínavých soubojích, ve kterých náhoda
nebo štěstí sice stálo na straně soupeřů, ale to
nám náladu nezkazilo. Hlavní cíl takové soutěže
je totiž motivovat děti k tomu, aby postavily svoji vlastní, unikátní mechanickou konstrukci robota, který do termínu soutěže musí fungovat, tzn.
autonomně provádět určený úkol.
Osm týmů z našeho kroužku tento cíl splnilo a věříme, že všechny děti měly ze svých strojů radost. Jako bonus jsme k tomu nasbírali inspiraci, jak roboty staví v jiných kroužcích a školách. Stroje vytvořené našimi dětmi si můžete
prohlédnout i vy, a to v sobotu 30. 3. na Sokolovně v rámci přehlídky Slavičínský šikula.
Děkujeme tímto městu Slavičín za ﬁnanční
podporu a Gymnáziu Jana Pivečky za poskytnutí prostor a ﬁnancí pro náš kroužek v letošním
i uplynulém roce.
Tomáš Dulík, Alois Kužela (vedoucí kroužku)

Počasí se nám již konečně jaří a děti mají
za sebou i opravdu krásné „Jarní prázdniny“
plné zážitků, v rámci kterých naše zařízení zrekreovalo 152 dětí ze Slavičína i přilehlých obcí.
Zájem byl tak velký, že nám bylo moc líto, když
jsme museli dokonce i přihlášky odmítat, ale
ještě nás čekají tvořivé velikonoční prázdniny,
na které se již všichni těšíme.
Jaké akce vás čekají v Domě dětí v dubnu,
najdete na zadní straně zpravodaje. Na květen
se opět připravují „Předporodní kurzy“, lektorky
Mgr. Martiny Hoferkové, zájemkyně prosím hlaste se na známých místech během dubna.
Dům dětí a mládeže srdečně zve veřejnost
na výstavu výtvarných prací dětí ze zájmových
kroužků. Výstavu zahájíme vernisáží a celý du-
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Valašské křoví 2019
Od 6. do 10. března probíhal ve slavičínské
Sokolovně 17. ročník Valašského křoví. Že se
jednalo o ročník mimořádně nabitý, svědčí i nebývalá účast diváků, kterých letos bylo přes
1500, i hrajících souborů.
Na slavičínském jevišti se vystřídalo přes
150 účinkujících z 15 souborů a během Křoví se
vystřídalo cca 50 pozorovatelů z celé České republiky. Poděkování patří paním Vladimíře Julínkové a Martě Humplíkové, které se celé dny staraly o to, aby všichni tito účastníci měli co jíst
a mohli se spokojeně a plně věnovat divadel-

ním zážitkům. Odborná porota letos rozhodovala ve složení Doc. Mgr. Milan Schejbal – režisér a umělecký šéf divadla Antonína Dvořáka
v Příbrami a pedagog DAMU, MgA. Luděk Horký – dramaturg dětských pořadů České televize, Mgr. Miroslav Ondra – dramaturg Městského
divadla Brno a pedagog JAMU a MgA. Jan Šotkovský PhD. – dramaturg Městského divadla
Brno.
Letošní ročník byl poněkud poznamenán nečekanými zdravotními komplikacemi hned dvou
souborů. Z toho důvodu bylo nutno dvě představení zrušit. V minulosti jsme se snažili domluvit
náhradní program. Letos však šlo o tak rychlé

Zázraky na Turzovce či v Lurdách
představí záhadolog Stanislav Motl
Lurdy, Fatimu nebo Medžugorje, ale i poutní
místo Turzovku ve své přednášce ve slavičínské
Sokolovně představí známý žurnalista a spisovatel Stanislav Motl. Některá mariánská zjevení
provázejí lidstvo už tisíce let, jiné jsou zase záležitostí let nedávných (Turzovka – 1958, Litmanová
– 1990). Motl bude rozebírat například zjevení
Panny Marie na Turzovce hajnému Matúši Lašutovi, který o tom podal autentické svědectví ve ﬁlmovém dokumentu, který bude na besedě promítnut. V poslední době se mariánskými zjeve-

Shot-C – a cappella
vystoupení
Hudební fanoušci se mohou těšit na květnové vystoupení brněnské vokální skupiny Shot-C.
Parta mladých zpěváků zpívá známé hity ve vokální úpravě a nebojí se ani vlastní tvorby. Jejich doménou jsou vystoupení a capella, v nichž
rytmickou linku tvoří beatbox. Uskupení je velmi
aktivní na sociálních sítí a na internetu můžete
zhlédnout i videa, která společně vytváří.
Slavičín si ke svému vystoupení nevybrali náhodou. Jeden z členů tohoto uskupení – Tom Pizúr – pochází ze Slavičína a zpěvu se začal věnovat v místním pěveckém sboru Cantare, který vystoupí na tomto koncertu jako host.
Koncert vokální skupiny Shot-C s osvěžením
od pěveckého sboru Cantare se uskuteční v pátek 10. května v Sokolovně, začátek ve 20.00
hodin. Předprodej vstupenek probíhá v Městském infocentru Slavičín.
(jip)
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ními intenzivně zabývají nejenom teologové, ale
třeba také lékaři, vědci a další lidé. Zmíněné události jsou totiž provázeny řadou společných a často i nevysvětlitelných jevů. Stanislav Motl však
tuto problematiku zpracovává velmi citlivě a připouští, že k zázrakům skutečně došlo, což dokladuje různými svědectvími. Poutavá beseda, pořádaná městskou knihovnou, se koná ve středu
10. dubna v 18 hodin na Sokolovně, vstup na ni
je volný.
(šim, gk)
Městské infocentrum Slavičín ve spolupráci
s obcí Lipová pořádá jarní pochod

Starovstovský špacír
neděle 28. dubna 2019 od 13.30 h
od slavičínské radnice
Trasa:
 údolím Lipovského potoka do Lipové, zastávka
na Chatě Tatarka – táborák (špekáčky s sebou), nápoje zajištěny (pivo)
z chaty se vyjde k místu Slovanské mohyly – vyprávění KPHS o dávné historii regionu
délka cca 13 km, náročnější terén (nedoporučujeme pro rodiče s kočárky)
Bližší informace Městské infocentrum Slavičín
577 342 251, 737 751 874

Přijďte si s námi zazpívat a zatancovat
1. května od 14.00 h do Sokolovny v rámci oslav

SVÁTKU PRÁCE
K tanci a poslechu hraje a zpívá p. Raška
a vystoupí dětské taneční soubory.
Občerstvení k dispozici. Srdečně zve
MO KSČM, Levicový klub žen
a Klub českého pohraničí.

události, že jsme nebyli schopni náhradní program zajistit. Děkujeme divákům za pochopení.
Některé okolnosti se, holt, předvídat nedají.
I přes tyto nepříjemnosti si jak diváci, tak
soubory, porota i pozorovatelé pět dní divadla
ve Slavičíně plně užili, o čemž svědčí reakce,
které jsme dostávali během festivalu i po jeho
skončení. Velkou radost přinesla také premiéra pořádajícího souboru SemTamFór Jak jsem
vyhrál válku, o níž byl divácky takový zájem, že
Sokolovna doslova praskala ve švech. Inscenace byla zároveň odbornou porotou doporučena
k účasti na Celostátní přehlídce činoherního divadla Divadelní piknik Volyně. Kdo tuto SemTamFóráckou novinku nestihl, bude mít možnost
to napravit na Létě s divadlem 26. července
v areálu letního kina.
Křoví se tradičně neobejde bez pomoci
a podpory. Tradičními partnery, kterým děkujeme za podporu je město Slavičín, Fond kultury
Zlínského kraje a Ministerstvo kultury ČR. Za pomoc bychom také rádi poděkovali pracovníkům infocentra Slavičín a všem členům divadla
SemTamFór a jeho kamarádům a přátelům, bez
kterých by nebylo možno takovou akci vůbec pořádat.
Valašské křoví 2019 je za námi, ale diváci se
již mohou těšit na 18. ročník v první polovině
března 2020.
Za celý tým Valašského křoví
a Divadlo SemTamFór Jan Julínek

Jak se ve Slavičíně vyráběla sodovka...
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Sodovkárna byla založena okolo roku 1925
Osvaldem a Metodějou Strachotovými. Metoděja
byla původně švadlenou a Osvald umělecký kovář (koval také původní zámeckou bránu).
Sodovkárna vznikla v původním objektu velkého statku č.p. 84 na dolním konci horního náměstí.
Osvald se vrátil ze zkušené z Ameriky a za vydělané peníze spolu s manželkou Metodějou
koupili tento statek. U svého bratra, majitele sodovkárny ve Zlíně získal výuční list jako sodovkář.
Základem dobré limonády (dříve sodovky) je
dobrá voda. Proto byly ve dvoře vykopány dvě
propojené studny hluboké asi dvacet metrů.
Sodovky v tehdejší době nebyly běžné pití. Byly
drahé a pily se jen v bohatších rodinách nebo při
zvláštních příležitostech, jako byly sokolské slavnosti nebo různé výlety. Proto i vyráběné množství zpočátku odpovídalo poptávce.
Vyrábělo se na ručně poháněných strojích. Sifon pro výrobu se připravoval na míchačce poháněné klikou, sirup vařený v sodovkárně se dávkoval do vymytých lahví ručním dávkovacím čerpadlem a doplňoval se sifonem na čtyřventilové
šlapací mechanické plničce. Cukr pro výrobu byl
na příděl, sirup se vařil citronový a malinový. Láh-

ve se zavíraly pákovým uzávěrem s gumičkou.
Láhve byly ze skláren opatřeny logem ﬁrmy, protože byly drahé a mezi sodovkárnami se neznačené lahve kradly.
Kromě sodovek se vyráběl také sifon do sifonových lahví s pákovým ventilem. Pro domácnosti silnostěnné skleněné litrové a dvoulitrové, pro
hospody pak pěti, deseti a patnáctilitrové měděné uvnitř pocínované kyvety.
Odbyt pomalu narůstal, ﬁnanční situace se
lepšila, proto se zařízení postupně měnilo za modernější strojní, zvýšila se výroba a na rozvoz
se koupilo auto značky WIKOV (Wichterle a Kovařík Prostějov), aby bylo možné vozit sodovky
do všech sousedních obcí. Předtím se rozváželo
koňmi na platoňáku.
Já jsem se přivdala na sodovkárnu v roce
1939, kdy jsem si vzala za manžela Jaroslava
Strachotu, který pak živnost převzal. V té době
to byla pořád ještě rodinná ﬁrma, kde jsem pracovala s manželem a jeho rodiči bez dalších zaměstnanců a o děti se starala chůva. Spolu jsme
pak začali živnost modernizovat. Zbourala se stodola a na jejím místě se po roce 1947 postavily
nové sklady a budova pro novou provozovnu. Firmě ing. Vacek se zadalo zpracování plánů na dal-

ší rozšíření provozních místností a výstavbu nového rodinného domu. K tomu bohužel už nedošlo, protože celá živnost a všechny budovy byly
v roce 1950 vyvlastněny a znárodněny. Sodovkárna pak byla provozována pod značkou „BUDOUCNOST“ a dále Jihomoravské pivovary a sodovkárny.
Při osvobození Slavičína rumunskou armádou
byl v sodovkárně, která měla veliký dvůr, umístěn
štáb a část posádky s vozy a koňmi. Odtud byly řízeny osvobozovací operace okolí.
Při sanaci a nové výstavbě Horního náměstí
byly budovy sodovkárny zbourány a na jejím místě je dnes dům s pečovatelskou službou a částečně obchodní dům.
Tak skončila historie jedné ze slavičínských
živností.
Manžel potom ještě několik let pracoval jako
vedoucí a já jako dělnice. Na konci padesátých
let přišel nový vedoucí sodovkárny a museli jsme
mu náš byt uvolnit. Oba jsme pak odešli pracovat do Ostravy, manžel jako řidič a já jako závoznice. Firma měla pobočku v Brně, tak jsme koupili v Brně dům a šli pracovat a bydlet do Brna.
Posléze manžel onemocněl a odstěhovali jsme
se za synem do Českých Budějovic, kde jsem dodnes.
Blažena Strachotová
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Vzdělávací středisko je v provozu každý den
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využívat počítač s internetem zdarma s tím, že denní limit pro návštěvníka je 60 minut.
Kontaktní údaje:
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín.
Tel.: 571 110 425, 739 095 0315.
E-mail: nadace@pivecka.cz.
Web: www.pivecka.cz, www.pivecka-ops.cz
Nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé:
 Základy práce na PC (20 hodin) 500 korun
 Práce na PC pro pokročilé (20 hodin)
700 korun
 Internet a komunikace přes internet
(12 hodin) 400 korun
 MS PowerPoint (12 hodin) 500 korun
 Tvorba webových stránek (20 hodin)
800 korun
 Multimédia (8 hodin) 400 korun
 Podvojné účetnictví pro začátečníky
a pokročilé (30 hodin) 1 000 korun
 Základy daňové evidence (30 hodin)
1 000 korun
 Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků.

Aktuálně:
„Podvojné účetnictví pro pokročilé“ – plánovaný
začátek kurzu v květnu.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová,
na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské
knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na duben: Vajíčka z mašliček

Slavičínský čtyřboj
ženských družstev
o pohár města Slavičína
V sobotu 27. 4. 2019 od 14.00 hodin
Vás čeká tradiční soutěž v kuželkách, hodu
na koš, kopu a střelbě na branku.
KDE:
Sportovní hala a kuželna ve Slavičíně
PRO KOHO:
čtyřčlenná družstva žen od 18 do 99 let (místní i přespolní ﬁrmy, organizace a spolky nebo
jakkoliv sestavená družstva)
VSTUP:
volný, občerstvení pro soutěžící i pro návštěvníky zajištěno
INFO:
Nadace J. Pivečky – 571 110 425,
739 095 315, njp@pivecka.cz,
DDM – 577 341 921, 604 155 312,
kdmslav@zlinedu.cz
Těší se na Vás pořadatelé:
Nadace Jana Pivečky a Dům dětí a mládeže
Slavičín.

Nová poradna ve Slavičíně
Poradenské centrum Zebra zahájilo svou činnost v lednu letošního roku. Jedná se o registrovanou sociální službu typu odborné sociální poradenství, která se zaměřuje zejména na práci
s dětmi, rodinami a seniory. Služby poradny mohou vyhledat rovněž lidé, kteří se nachází v akutní krizové situaci, kterou nezvládají řešit vlastními silami, a to i anonymně.
Poradenské centrum je pracovištěm, kde
mohou klienti využít služeb sociálního pracovníka, psychologa, mediátora, terapeuta
a externě zajištěné právní pomoci. Zaměřujeme
se zde například na řešení problematických rodinných vztahů a partnerských soužití, výchovných obtíží u dětí, náročné rozvodové situace
a dále na poskytování poradenství v oblasti orientace v systému sociální pomoci a návazných
služeb, řešení obtížné ﬁnanční či dluhové situace a základní právní poradenství v různých odvětvích.
Všechny tyto služby poskytujeme v poradenském centru bezplatně a jsme zde klientům
k dispozici dva dny v týdnu – v úterý od 14 do 18
hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Na první konzultaci je vždy vhodné se předem objednat, a to na telefonním čísle 608 899 408 nebo
na emailu poradnazebra@gmail.com. Poradenské centrum sídlí v prostorách Pivečkovy vily
na Horním náměstí čp. 111.
Více informací o nás naleznete na
www.pivecka-ops.cz
za tým Poradenského centra Zebra
Mgr. Kristýna Dvořáková,
vedoucí služby a terapeutka

Ze skautského kotlíku
Výprava do Ostravy
Dne 9. února se náš
oddíl vlčat vydal na výpravu do Ostravy. Během cesty jsme luštili tajné zprávy, které jsme dostávali v rámci naší celoroční hry, kde pátráme po únosu našeho rádce. Doufali jsme, že se nám ho konečně podaří
nalézt, ale bohužel se nám to nepovedlo. Přesto jsme si užili skvělý den ve Světě techniky, kde
jsme si například vyrobili ocelovou lžičku, zhlédli
zajímavý dokument o znečišťování oceánů nebo
si vyzkoušeli vytvořit elektrickou energii pomocí šlapání do pedálů. Návštěvu Světa techniky
všem vřele doporučujeme.
Adam
Soví bruslení
Hola hola, na vědomost se dává, že holek co
skautují ve Slavičíně, už je tolik, že si musely založit vlastní oddíl. Je nás v něm šestnáct a jmenujeme se Sovy. A tuhle významnou událost jsme
hned jely oslavit na krátkou jednodenní výpravu
na lední bruslení do Brumova. Bylo to tam super, krásně bruslit zvládaly i ty nejmenší. Zažily
jsme hned dva zásadní zvraty! Jeden ztrátou peněženky jedné z nás, tím zdravím Nikolku, a jejím následným hledáním. Druhý díky kartonové
postavě hokejisty za mantinely. Když my si opravdu myslely, že tam stojí živý člověk. Po bruslení
nám zbývalo ještě trošku času a tak jsme zašly
do místní restaurace a nacpaly se k prasknutí.
No co vám budu povídat, celá výprava byla prostě paráda, už se moc těším na další.
Cukroušek
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Roveři na Roháčích
O „jarňákách“ vyrazila skupina roverů elévů (starších skautů a skautek) na Slovensko
do Roháčů lyžovat. Ale krom klasického lyžování na Spálené dolině a na centru v Oraviciach,
jsme vyzkoušeli také freeride mimo sjezdovky,
samozřejmě na bezpečných svazích. Odměnou
nám byly blízké nekryté termály, odkud šlo relaxovat v teplé vodě a pozorovat lyžaře. Zajímavou atrakcí byl také bazén, ve kterém se vytvářely velké vlny, které tak simulovaly rozbouřené
moře. Večery byly ve znamení společného programu se slovenskými skauty, kdy jsme diskutovali nad těžkými otázkami a porovnávali naše přístupy ke skautingu. Nemohlo chybět noční promítání anime Naruto, z čehož se na naší výpravě
stal usínací rituál.
Ham

Očima hráče: Brumov dostal naloženo
Za dobu, co jsem ve Slavičíně, a že už je to pěkných pár let (nepřetržitě od sezóny 2011/2012)
jsem nezažil takhle vysoké vítězství proti „odvěkému rivalu“ z Brumova. Byť nejsem původem ze
Slavičína a ani tu nebydlím, po tak dlouhé době
se již rozhodně cítím být Slavičanem a rozhodně vnímám, co tyhle zápasy pro nejen hráče, ale
hlavně fanoušky znamenají. Zpět k zápasu. Celý
zápas se nesl v naší režii, až jsem z toho byl zaskočený, že se utkání odvíjelo tak jednoznačně.
Skvěle nám fungovala přechodová fáze se
spoustou náběhů, které jsme dokázali zakončovat. Všichni, co nastoupili, hráli s chutí, a kdo by
si řekl, že o poločasovém stavu 5:0 už není o co
hrát, tak se spletl. Ve druhé půli pokračovala kanonáda a brumovští hráči si vypili kalich hořkosti až do dna, kdy se ukazatel skóre zastavil až
na hrádecké jedenáctce. Oba týmy byly v přípra-

vě, soupeř podle všeho sehrál zápas den před
naším, ale i tak bych já osobně nechtěl zažít nikdy potupnou porážku, obzvlášť v podání rivala.
Doufám, že výkonem jsme udělali radost nejvěrnějším fanouškům, kteří dorazili na zápas, a následně bych je tímto chtěl pozvat na jarní odvetnou část divize E.
Lukáš Mezírka, obránce
Výsledky A-tým
FC TVD Slavičín – FC Brumov 11:0 (5:0)
Výsledky B-tým
FC TVD Slavičín – SK SV Bojkovice 7:3 (4:2)
FC TVD Slavičín – SK Újezd 9:1 (8:1)
FC TVD Slavičín – SK Vlachovice 7:1 (2:0)

Domácí mistrovské zápasy duben
7. 4. 2019 FC Heřmanice Slezská 10:15
21. 4. 2019 SK Hranice 10:15

Kolem Slavičína se poběží půlmaraton

Kalendář
sportovních akcí
 FIT&CORE
Aktuální rozpis tréninků na fb stránce
FIT&CORE
Cvičení pro všechny
Sportovní hala
Pondělí 18.30 – 20.00 ASPV ženy (Maděryčová)
Úterý 20.00 – 21.30 ASPV muži (Čech)
Čtvrtek 19.00 – 20.00 ASPV ženy (Balšánová)
ZŠ Vlára (Maděryčová)
Úterý 17.30 – 18.30 Bodystyling – cvičení
vlastním tělem
Středa 18.00 – 19.00 Power jóga,
19.15 – 20.15 cvičení muži, posilování, strečink
Orlovna
Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilování, uvolňování
Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku
2 – 6 let (Hubíková)
Cvičení na DDM Slavičín
Bodytec středa 8 – 20 hodin (na objednání tel.: 608 885 880)
SM systém úterý 16 – 17 hodin
Funkční trénink úterý a čtvrtek 17.30 –
18.30 a 18.30 – 19.30 (online rezervace slavicintrenink.reservanto.cz) P. Jonášková
Jóga úterý 17.30 – 19 hodin (D. Balšanová)

Velká běžecká událost se ve Slavičíně uskuteční 18. května. Společnost miomove (psáno
záměrně s malým „m“, je to součást ﬁremní identity, pozn. red.) sem přesune třetí ročník svého
miomoveRUNu, který se předtím konal na Žítkové. „Jenže Žítková je trochu z ruky, a když jsme
zjistili, že by i Slavičín měl zájem o podobný závod, rozhodli jsme se 3. ročník uspořádat tady.
Musím říct, že to bylo velice dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si organizátorka závodu Barbora Malaníková. „Závod je organizačně i ﬁnančně docela náročný, jsem moc ráda za podporu
a zájem města, nejsme na to sami a vzhledem
k tomu, že je Slavičín naše rodné město, nám to
i dává větší smysl,“ podotkla Malaníková.
Pořadatelé očekávají zhruba dvě stovky závodníků, a protože jde o závod v seriálu Běhy Zlín,
bude na místě startu – městském koupališti –
i profesionální časomíra. To ale poměrně komplikovalo návrh trasy. „Musí být zábavná a i trochu náročná, potřebujeme se vyhnout veřejným
komunikacím, nekřižovat okruh a vracet běžce na stejné místo přes snímací pás pod cílovou
bránou, navíc s ohledem na dostatečný prostor
pro start, vyhlášení výsledků a blízké zázemí,“ vysvětlila pořadatelka.
Nakonec se tedy poběží buď pěti- či desetikilometrová trasa, anebo půlmaraton (20 km). Trasa

povede z městského koupaliště kolem rybníka,
přes Hájenky zpět k rybníkům a kolem zahrádkářské kolonie ke kostelu a přes Panskou louku zpět na koupaliště. Měří pět kilometrů, takže půlmaratonci ji poběží čtyřikrát. Zájem o závod je velký. „Zatím jsme ještě pořádně nezačali s propagací a už teď se nám hlásí víc běžců
než na předchozí ročníky,“ je spokojena Barbora Malaníková.
Na běžce čeká příjemné zázemí v prostorách
městského koupaliště. „Budou k dispozici WC,
sprchy a šatny. Máme také zajištěno teplé občerstvení, pivo, nealko i hudební reprodukci, a to
vše na jednom místě,“ doplnila pořadatelka.
Park a jeho okolí se 18. května stanou běžeckým srdcem celého regionu. V parku se totiž už
tradičně koná Běh vítězství, který je určený v posledních letech hlavně pro děti a mládež. „Trasu máme naplánovanou tak, abychom si do průběhu závodů nijak nezasahovali,“ ujistila Malaníková.
Na miomoveRUN už je spuštěna online registrace na stránkách pořadatelské společnosti.
Startovné za 220 korun zahrnuje profesionální
časomíru, originální účastnickou medaili pro každého závodníka, občerstvení na trati a občerstvení po závodě.
(šim)

Akce oddílu turistiky
7. 4. V. Klobouky – Lačnov – H. Lideč
14. 4. Brumov – Jelenovská – Slavičín
27. 4. Pitínský škrpál
Kuželkářský klub Slavičín
Domácí zápasy v dubnu 2019:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons
sobota 6. 4. 2019, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín A – KC Zlín C
sobota 13. 4. 2019, 16.00 hod.

 ZDRAVOTNICKÉ MASÁŽE – MgA. Jaroslav
Jeřábek (s certiﬁkací a praxí v lázeňství),
Slavičín Horní náměstí + 420 777 158 001,
www.jerabek.wz.cz.
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Jedná se o práci při údržbě obce. Podmínka věk nad 15 let. Kontakt pro případné zájemce: tel. 605 039312 nebo je možné se přihlásit přes www.obecnevsova.cz.
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Kalendář
akcí
Městská knihovna Slavičín
knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
 Pondělí 1. 4.
Moc a síla hypnózy
Setkání s proslulým hypnotizérem a mentalistou
Jakubem Kroulíkem. Součástí akce jsou praktické ukázky hypnózy. Začátek v 18.00 hodin, Sokolovna, vstup volný.
 Čtvrtek 4. 4.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Zábavné, jarně laděné odpoledne, plné her, soutěží a malování, věnované rodičům s předškoláčky, na kterém skřítek Nezbedníček představí knížku Dědo, kdy už budou Velikonoce. Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny, vstup
volný.
 Pátek 5. 4.
Výstava prací dětí z kroužků Domu dětí a mládeže
Vernisáž: 16.00 hodin, galerie knihovny. Výstava je k vidění v půjčovní době nebo po domluvě na telefon.
 Úterý 9. 4.
Tvoření s MaRu
Kreativní workshop s paní Marií Rumplíkovou, jehož náplní bude tvorba jarních textilních věnečků. Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny, vstup volný.
 Středa 10. 4.
Mariánská zjevení
Beseda s populárním publicistou
Stanislavem Motlem
Pátrání slavného žurnalisty po zázračných místech mariánských zjevení (Fatima, Lurdy, Medžugorije, Turzovka, Litmanová). Součástí je promítnutí autorského dokumentu s autentickým svědectvím o jednom ze zázraků. Začátek: 18.00
hodin, Sokolovna, vstup volný.
 Úterý 16. 4.
Chirurgem v Kazachstánu
Beseda s primášem Vsetínské cimbálovky
a lékařem MUDr. Martinem Ondráškem o jeho
dobrodružných cestovatelských zážitcích z tříměsíčního pobytu v kazašské stepi a zkušenostech
z tamního chirurgického prostředí a zdravotnictví.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny,
vstup volný.
 Čtvrtek 2. 5.
Nezkrocená Brazílie
Pestrá fotograﬁcko-ﬁlmová projekce Kateřiny
a Miloše Motani napříč rozlehlou Brazílií o nádherné divoké přírodě, zajímavých a vzácných zvířatech, krásném a nebezpečném Riu, pestrobarevném karnevalu, indiánech, tajemné Amazonii,
mořském pobřeží a velmi náročné cestě doprovázené závažnými problémy.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna, vstup volný.

Sokolovna Slavičín - další akce
 pátek 12. 4.
Valašský kumšt pro radosť aj užitek
Prodejní výstava s doprovodným programem, začátek 9.00 hodin, vstup volný.
 sobota 13. 4.
Orient show
Taneční přehlídka, začátek 17.00 hodin.
 středa 17. 4.
Kluby zdraví
Téma Racionální a přírodní léčba našich předků,
začátek 18.00 hodin, vstup volný.
 pátek 26. 4.
Slavnostní zakončení Camoligy
Vyhlášení výsledků a zakončení ročníku amatérské kuželkářské soutěže 2018/2019, začátek
17.00 hodin, vstup volný.
 sobota 27. 4.
Veselá trojka Pavla Kršky
Vystoupení hudebního tria známého z TV Šlágr, začátek 17.00 hodin, předprodej vstupenek
v městském infocentru.

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s.
Komenského 883 (areál Prabosu), http://
mc.slavicin.org, info@mc.slavicin.org, Fb: Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s.
 neděle 14. dubna
Závody kočárků
Závodit mohou rodiče s kočárkem a děti na odrážedle nebo koloběžce. Registrace závodníků
14.00 h, start závodu 15.00 h, Zámecký park
Slavičín.
 neděle 14. dubna
Hledání velikonočního vajíčka
Akce pro děti, tvořivá dílnička, 14.00 – 16.00 h,
Zámecký park Slavičín.
 úterý 30. dubna
Pálení čarodějnic
Zábavné odpoledne pro děti, LED light show, diskotéka, začátek: 17.00 h, výletiště Hrádek.
Ostatní
 sobota 6. dubna
Ukliďme Slavičín
Úklid města a místních částí pořádá slavičínské
skautské středisko a město Slavičín, sraz v 9.00
h na Horním náměstí ve Slavičíně, u hasičárny v Hrádku a v Nevšové a na fotbalovém hřišti v Divnicích.
Sportovní hala
Aktuální program akcí na sportovní hale bude
zveřejněn na Facebooku Městského infocentra
Slavičín.
Kino pro děti
Sokolovna Slavičín, vstup volný
 neděle 7. 4., 15.00 hodin
Mimi šéf – Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss.
Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale
uvnitř je to protřelý byznysmen.
Anim. komedie, USA, 2017, 97 min.

 středa 1. 5.
Oslava Prvního máje – Svátku práce
Akce MO KSČM a Levicového klubu žen s kulturním programem a občerstvením, začátek 14.00
hodin.
DDM Slavičín
 5. 4. Vernisáž výstavy dětských prací ze zájmových kroužků DDM
 12. 4. Valašský kumšt – Sokolovna Slavičín
– prodej a prezentace výrobků dětí
 13. 4. Orientální show – prezentace dětí ze
ZK Orientální tance
 18. 4. Velikonoční prázdniny s tvořivou dílničkou – velikonoční kraslice, pomlázky, dekorace,
přihlášky přijímáme do úterý 16. 4.
 27. 4. Čtyřboj ženských družstev - akce bude
probíhat ve sportovní hale Slavičín a kuželně.
Akci pořádá DDM Slavičín ve spolupráci s Nadací J. Pivečky a je ﬁnančně podpořena městem
Slavičín.

 neděle 28. 4., 15.00 hodin
Pan Včelka – Pan Včelka studuje na vysoké škole a jeho osamocený život se řídí jediným heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho dne se
však rozhodne utéct a navštíví vnější úl.
Anim. komedie, USA, 2007, 91 min.
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