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blíží se výročí konce druhé světové války. Její
poslední hrůzy v našem regionu jsem spolu
s místostarostkou Monikou Hubíkovou uctil položením věnce v místech nacisty vypálené osady
Ploština, téměř na dohled od Slavičína… Přemýšlím nad bezmála třiceti ztracenými lidskými životy a opět si uvědomuji cenu svobody. Jak moc
je vysoká! Vážíme si vůbec více než sedmi desítek let života bez válek? Pokud ano, oceňme
klid a pokoj, který sdílíme, v následujících dnech
dvěma gesty: vyjádřeme naši odpovědnost vůči
budoucnosti účastí v květnových volbách do Evropského parlamentu a uberme drobných sporů
a šarvátek směrem k ohleduplnosti.
Právě ohleduplnost je tématem aktuálního čísla. Najdete v něm například článek o cyklistech,

kteří nejsou ohleduplní a jezdí rychle po chodnících. I malé dítě ví, že kolo patří na silnici a ne
na chodník. Jenže současná intenzita dopravy
jízdě na kole po silnicích nepřeje. Na vině jsou
neohleduplní řidiči, kteří cyklisty objíždějí natěsno a ve vysoké rychlosti. Přitom stačí tak málo!
Zpomalit, počkat na volno v protisměru, dát blinkry a nikam se nehnat.
Někdy mi připadá, že ohleduplnost si někteří lidé pletou se slabostí. Rozhodně ale nepovažuji za slabost ohleduplné chování na cestách,
chodnících (když už s kolem, tak ho vedu vedle sebe) a cyklostezkách. A propos, cyklostezky,
to je také kapitola sama pro sebe. Psi bez vodítek se pletou cyklistům do cesty, bruslaři se proplétají mezi dětmi a kočárky, senioři s hůlkami se
nestačí vyhýbat všemu tomu ruchu okolo… Zpo-

malme, prosím. Všímejme si svého okolí, i když
nemusí být vždy hezké. Viděli jsme to na příkladu dubnové akce Ukliďme Slavičín. Nasbírali
jsme téměř 2,5 tuny odpadu jen za jedno sychravé dopoledne. Čí to byly odpadky? Bezohledných
spoluobčanů, kteří si zapomněli uvědomit, že život v jejich městě spoluutvářejí svým chováním
i oni sami. A opět ohleduplnost. K sobě, ke svému okolí, k životnímu prostředí… Máme se v současném světě dobře. Tak dobře, že nás nadbytek
věcí a požitků někdy až dusí. Byl to opravdu očistný pocit, sbírat odpadky a vidět, že tento problém
zaujal desítky Slavičanů a šli do toho s námi.
Za přiloženou ruku k dílu děkuji a slibuji, že
na podzim opět uskutečníme podobnou akci.
Aby byl Slavičín dobrým místem pro život.
Váš starosta Tomáš Chmela

Zveme Vás na Muzejní noc
Městské muzeum Slavičín letos poprvé otevře své brány v rámci akce Muzejní noc. Pestrý program nabídne zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Pro děti budou připraveny soutěže s pracovnicemi DDM či městské knihovny a také výtvarná dílna. Zájemce o historii našeho města jistě upoutají vyprávění o městském erbu a praporu, procházka po zákoutích starého Slavičína nebo komentované prohlídky muzejních expozic. Před
muzeem se návštěvníci seznámí s ukázkami starých a možná už i zapomenutých řemesel
a dějiny odívání přiblíží historická módní přehlídka. O hudební zpestření se postará místní hudební uskupení RetroTet a zpěvy z dob dávno minulých zazní v podání mužského vokálního kvintetu Magna mysteria z Otrokovic. Večer vyvrcholí šermířskou a ohňovou show
na Horním náměstí.
Na cestu za poznáním historie Slavičína se můžete vydat v sobotu 18. května od 16.00
hodin v areálu Městského muzea Slavičín, vstup je volný. (jip)
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Cyklisto, na chodníku nemáš co dělat!
S příchodem teplejších měsíců se začali Slavičané potýkat s problémem, který město (a nejen to naše) trápí už delší dobu – ježdění cyklistů po chodnících. Jednu z nespokojených reakcí uvádíme:
Rozhodl jsem se napsat pár nesourodých řádků po mé nedávné zkušenosti. Důvod je, že došlo
k mé kolizi s cyklistou při mé chůzi po chodníku,
který jel rovněž po chodníku za mými zády. Kdybych nebyl duchapřítomně uskočil, tak bychom

se oba dostali na úrazovku. Tento nešvar se neskutečně rozšířil, proto bych rád apeloval na tyto
hazardéry. Oni si možná ani neuvědomují, že
touto jízdou ohrožují na zdraví jak chodce, tak
i sami sebe a hlavně se vystavují možné pokutě až ve výši 2 tisíc korun (…) Pokud cyklista srazí na kole na chodníku chodce a zraní jej, pak si
může sednout i do vězení. Řeší se to jako dopravní nehoda za přítomnosti policie! (…) Vždyť zdraví máme jenom jedno a ne abychom se nechali

ohrožovat těmito novodobými hazardéry při chůzi po místních chodnících, kde nemají co hledat.
P. Š., který nechtěl být jmenován (text byl redakčně upraven a krácen)
Jak to tedy je?
Na toto téma se mezi cyklisty a necyklisty vedou debaty a spory už dlouhá léta. Chodci cyklisty na chodníku zpravidla nevidí rádi, protože
se jimi cítí být ohroženi. Někteří jezdci na kole se
podle nich řítí po chodnících neúměrnou rychlostí a s velmi malým odstupem od ostatních, což je
samozřejmě nepříjemné. Na druhou stranu cyklisté se s podobným nedostatkem ohleduplnosti mnohdy setkávají na silnicích ze strany motoristů, a tak se nelze tak docela divit, že v některých případech pro svou jízdu volí bezpečnější
chodník.
Z pohledu zákona je ale odpověď jasná: cyklista na chodník nepatří.
Podle zákona je chodník vyhrazen výlučně
k pohybu chodců. Obecně je tedy jízda na kole
po chodníku zakázaná. V místech, kde je průjezd cyklistů po chodníku mimořádně povolen,
musí jezdci vždy pamatovat na to, že po něm automaticky nemohou jet stejným způsobem jako
po silnici. Po chodníku se cyklista smí pohybovat jen úměrně pomalou rychlostí, a to maximálně 20 km/hod. „I zde stále platí, že chodník je určen v první řadě k pohybu chodců, které cyklista v žádném případě nesmí ohrozit,““ podotkl starosta Tomáš Chmela.
Pokud máte strach jezdit po silnici kvůli velkému provozu, zkuste si trasu nacvičit v době, kdy
je provoz menší (například o víkendech). Zkuste vymyslet, jak využít při své cestě cyklostezky,
které slouží jako přivaděče do centra města (cyklostezka z Hrádku, která navazuje na Mladotické
nábřeží a cyklostezka z Luhačovské).
(šim)

Velitel městské policie: Jízda po chodníku je povolena jen pro děti do 10 let
O problematice nezodpovědných cyklistů jezdících po chodníku jsme si povídali s velitelem
Městské policie Slavičín Bohuslavem Pjajkem,
který o problému ví a vyzývá k ohleduplnosti.
„Tyto situace se stávají a způsobuje to nejspíš
čím dál hustší provoz. Bohužel cyklista na chodník nepatří, a to v žádném případě. Musím také
upozornit, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.“
Takže děti na koloběžkách byste poslal jezdit po silnici?
Ne, to v žádném případě! Dítě mladší desíti let
smí jet na jízdním kole nebo koloběžce po chodníku. Na cestu můžou jen pod dohledem osoby
starší 15 let.
Které konkrétní úseky ve městě jsou nejkritičtější?
To asi nejde jednoznačně určit, ale obecně ty
s velkou frekvencí chodců. Takže centrum města, chodníky vedoucí k oběma sídlištím, supermarketům či k nemocnici. Vždy záleží na konkrétní události, která se v silničním provozu stane. Pokud se cyklista plně věnuje silničnímu provozu a chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu, může být i jeho jízda po
chodníku bezpečná. Naopak, i pokud pojede po
vozovce a nebude se věnovat silničnímu provozu
a nebude respektovat pravidla silničního provozu, může způsobit dopravní nehodu.
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Kdo po chodníku jezdí nejčastěji a z jakého důvodu?
Chodník využívají pro jízdu cyklisti všech věkových skupin. Tedy od malých dětí až po seniory.
Proč?
Mají pocit, že se na chodníku cítí bezpečněji než na silnici. Tak jako se cítí chodec ohrožený cyklistou na chodníku, tak se cítí být cyklista ohrožený auty na silnici. Určitě je možné tento argument přijmout, především s ohledem na
velký provoz.
Jak se to dá řešit?
Zde je určitě velkým přínosem budování stezek pro cyklisty nebo stezek pro chodce a cyklisty. Obě skupiny, jak chodci, tak cyklisti se pohybují mimo automobilový provoz. Je však nutné doplnit, že i na stezce se musí dodržovat pravidla a účastníci se musí navzájem chovat ohleduplně.
Co by měli hlavně dodržovat?
Hlavně to, že na jízdním kole se jezdí při pravém okraji. Cyklisté by měli mít také zvonek a
chodce na svou přítomnost upozorňovat, je totiž
lepší být viděn a slyšen než opačně.
Stala už se ve Slavičíně kolize chodce s kolem jedoucím po chodníku?
Takovou událost neevidujeme. To znamená,
že Městská policie nebyla svědkem takové události, ani jí nebyla oznámena. Neznamená to
však, že se nic podobného nestalo. Jen to lidé

třeba neohlásili.
Co zabírá na neukázněné cyklisty? Domluva, nebo už jste dali i pokutu?
Zákon umožňuje vyřešit přestupek jak domluvou i pokutou v maximální výši 2 000 korun.
Vždy však záleží na konkrétním případu, který se
posuzuje individuálně. Snažíme se tyto přestupky řešit domluvou s poučením cyklisty o povinnosti užít pro jízdu vozovku.
Na co by si cyklisté ve městě měli dávat největší pozor?
Cyklista si musí uvědomit, že je účastník silničního provozu a podle toho se musí chovat.
Musí sledovat silniční provoz a nikoho neohrožovat. Na druhou stranu, může být sám ohrožený ze strany ostatních účastníků silničního provozu, například řidičů motorových vozidel. Proto je důležité mít jízdní kolo řádně vybaveno povinnou výbavou. Důraz je potřeba klást na dobře
fungující brzdy a osvětlení. Zde určitě platí, vidět
a být viděn. Proto je důležité mít jízdní kolo řádně osvětlené světlometem s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnou se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Mít řádně vybavené jízdní kolo je povinností. Další důležitou povinností je, aby cyklista mladší 18 let užil za jízdy ochrannou přílbu schváleného typu a měl ji nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě.
(šim)

Cyklostezka z Hrádku do Šanova už se rýsuje
Propojení Luhačovic s Trenčínem na kole.
Tento cíl bude splněn až realizací cyklostezky
z Hrádku do Šanova. „V současné době probíhá
schvalovací kolečko. Toto téma budeme projednávat na zastupitelstvu 14. května, poté následuje v červnu podání žádosti o dotaci,““ informoval starosta Tomáš Chmela. Úsek mezi Šanovem a Hornou Súčou se začíná v těchto dnech
stavit. Město by proto uvítalo co nejrychlejší vyřešení všech administrativních záležitostí, aby
poslední kousek cyklostezky zapadl do skládanky a cesta mezi Luhačovicemi a Trenčínem
se dala projet bez přerušení na kole.
Další cyklostezky bohužel nejsou v tak pokročilé fázi. Stezka směrem z Hrádku do Divnic
okolo ﬁrmy Prometal uvázla na majetkových po-

tížích. „Jediné pozemky, které jsou ve vlastnictví města, jsou natolik úzké, že se tam vejde
pouze nový chodník,““ konstatoval Chmela. Problémy následují i dál směrem do Divnic, kde je
potřeba změnit územní plán, což je záležitost
na několik let. Vedení města chce však dál usilovně pracovat na tom, aby se mohl Slavičín připojit k dálkové cyklostezce Bečva-Vlára-Váh.
Propojovat se bude i ze severu směrem
od památníku Ploština, který se dočká generální rekonstrukce do roku 2020. V okolí památníku chtějí Lesy ČR opravit lesní cestu na kvalitní cyklotrasu, která povede od Valašské Polanky přes Ploštinu až do Vysokého Pole. „Dále
bude cyklotrasa pokračovat do Újezda, Vlachovic přes Slavičín, Šanov až na Horní Súču.

Chceme využít síť lesních komunikací Lesů ČR,
které s tímto nápadem přišly – se záměrem pokračovat přes státní hranici dál na Slovensko
ve spolupráci s Lesy Slovenské republiky,“ uvedl krajský náměstek pro strategický rozvoj
Josef Zicha.
Pokud se však vrátíme do Slavičína a k jeho
lokálním možnostem, snaží se vedení města momentálně o realizaci propojky z Hájenek do areálu Vlárských strojíren. „Vzhledem
k tomu, že cesta nevede po našich pozemcích,
jsme oslovili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby cestu opravil. Výhledově bychom ji chtěli do vlastnictví,““ prozradil starosta Chmela.
(šim)

Informace pro majitele psů
Stále přijímáme stížnosti z řad občanů, kteří poukazují na neukázněnost některých majitelů psů. Především kritizují způsob venčení
psů, kdy majitelé psů nechávají psy volně pobíhat po veřejném prostranství a neuklízí exkrementy.
Mezi místa, kde dochází nejčastěji k tomuto protiprávnímu jednání, jsou ve Slavičíně lokality v okolí bytových domů. Dalším místem,
kde je častý výskyt pohybu psů, je stezka pro
chodce a cyklisty ze Slavičína do Hrádku. Je jistě dobře, že je tato stezka občany využívána
k procházkám, ale uklízet po pejskovi se musí.
Upozorňujeme všechny majitele psů, kteří po pejscích neuklízí, že jsou nejenom bezohlední k ostatním spoluobčanům, ale navíc se
dopouští přestupku tím, že nerespektují Obecně závaznou vyhlášku města Slavičín
č. 02/2001, o veřejném pořádku, v účinném znění, kde je v Článku 4, Pohyb psů na
veřejných prostranstvích), uvedeno, že na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést jej na vodítku a pes musí být opatřen
náhubkem. Stejná opatření platí i v uzavřených
prostorách.
Dále je v Článku 10, Čistota veřejných prostranství, odst. 5) uvedeno, že v případě, že domácí či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen bez zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu
vhodným způsobem z veřejného prostranství
odstranit.
Tolik říká obecně závazná vyhláška, kterou je nutno dodržovat. Nerespektování této
vyhlášky se posuzuje jako přestupek a je zde
možnost uložení pokuty.
Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

jeme 300 korun, na kocoura dokonce 400 korun, protože ten bývá hlavním původcem problému a jeho majitelé nemusejí řešit koťata,“
podotkl starosta Tomáš Chmela.
Po dvanácti letech, kdy byla výše příspěvku stejná, se navyšovalo o sto korun na kočku a o 200 korun na kocoura. Kastrace jednoho zvířete v současné době stojí zhruba 1 000
korun.
Problém s toulavými kočkami je ošemetný
nejen pro Slavičín, ale i pro další města a obce.
„Je to problém nás, lidí, ne koček. Populace zdivočelých toulavých koček vznikají z naší nedbalosti a nezodpovědnosti a není možné před jejich existencí zavírat oči,““ doplnil starosta.
Podle veterinářů se jedná převážně o jedince, kteří se narodili již zdivočelým, opuštěným
a nechtěně narozeným kočkám. Všechny tyto
kočky se narodily proto, že člověk nebyl schopný své kočky ohlídat, nebo je vykastrovat. Jsou
to často téměř divoká zvířata, která už od člověka nechtějí nic jiného než trochu krmení a suché místo na přespání někde v klidu.
Blízká přítomnost lidí a uzavřené prostory je
stresují a není vždy možné, ani vhodné se je pokoušet umístit do rodin. Není ani účinné se jich
v lokalitě zcela zbavovat, jen se tím uvolní místo pro jiné a stejná situace se za čas opakuje
znovu. Navíc práce s takovými zvířaty není úplně jednoduchá a jejich umístění do rodin bývá
spíše zázrakem.
Skutečným a jediným rozumným řešením
je takové kočky odchytit, vykastrovat, případně přeléčit, označit je a vypustit zpět. A samozřejmě se o ně i nadále starat, dohlížet na ně
a v případě potřeby zákrok zopakovat.
Celá záležitost je metodicky upravena Doporučením Ústřední komise na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství ČR, kde se mimo jiné
říká toto:
„Za regulaci populace toulavých koček považujeme soubor opatření, který zamezí utrpení
zvířat vzniklému v důsledku nekontrolovaného
množení toulavých, opuštěných a zdivočelých
koček v příslušné lokalitě, a pokud je to možné,
ponechá kastrované jedince na jejich původně
obhajovaných teritoriích“. (šim)

Orlovna má nové
sociální zázemí,
hlavně díky městu

Město zvýšilo příspěvek na kastraci
koček i kocourů
Na konci března schválila Rada města Slavičín zvýšení příspěvku na kastrování koček a kocourů, které vlastní lidé s trvalým bydlištěm
ve Slavičíně. „Na kastrování kočky vám přispě-

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční v úterý
14. května od 16.30 hodin v sále Sokolovny Slavičín.

V únoru a březnu proběhla generální rekonstrukce sociálních zařízení na Orlovně ve Slavičíně. Vzhledem k tomu, že zde chodí sportovat
hodně Slavičanů, šlo o napjatě očekávanou akci.
Z naší strany hlavně kvůli havarijnímu stavu původních WC, kdy se odlupovala omítka, viklaly
mísy a podobně. Vše se za provozu ale úspěšně
zvládlo a my jsme díky dotaci od města Slavičín
mohli tuto rekonstrukci letos provést.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu a zároveň vyzvat obyvatele Slavičína, kteří k nám ještě
sportovat nechodí, aby naší nabídky využili. Dříve
jsme se za nedůstojné prostory styděli a nechtěli jsme na sebe upozorňovat, ale teď, s krásnými
novými záchody, už Vás můžeme srdečně pozvat
k nám. A pokud nejste sportovci, můžete sál Orlovny využít na pořádání oslav či přístavbu Orlovny jako klubovnu. Ceny pronájmu sdělí Marie Hlavicová na telefonu 739 169 507.
Jednota Orel Slavičín

Harmonogram svozu
odpadů
Svoz bioodpadu
I v letošním roce bude probíhat svozu bioodpadu (jedná se především o trávu, listí
a posekané větve), a to následující dny:
13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7.,
5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10.,
29. 10., 11. 11.
Tento odpad budou svážet Služby města
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových
pytlích, které je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.
Dále je možné bioodpad zdarma odevzdat
ve sběrném dvoře v ul. Pod Kaštany a v ul.
U Zahrádek.
Svoz tříděného odpadu:
 papír (modré pytle) 6. 5.
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny
(oranž. pytle) 21. 5.
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Dotaci soukromá ordinace na Horním náměstí nedostane,
charita půjčí schodolez. Město láká i nové zubaře
O dotaci 95 tisíc korun měli zájem provozovatelé soukromé lékařské ordinace MUDr. Zabloudil a MUDr. Machů, kteří ordinují v domě na Horním náměstí. Stáli o příspěvek od města na ﬁnancování zařízení pro přepravu handicapovaných osob do oční ordinace lékaře Víta Machů. „Vzhledem k tomu, že ordinace je umístěna v soukromém objektu namísto v poliklinice,
jsme se rozhodli dotaci neudělit,“ objasnil starosta města Tomáš Chmela.
Vedení města si je však vědomo toho, že je
potřeba, aby se do objektu lékařů dostali i pohybově postižené osoby. Proto proběhlo jednání
na radnici s majitelem objektu MUDr. Zabloudilem a ředitelkou Charity Slavičín Milenou Tomán-

kovou. „Charita Slavičín nabídla zařízení schodolezu včetně obsluhy a handicapovaného pacienta na vozíku dopraví do ordinace k vyšetření zdarma,““ doplnila místostarostka Monika Hubíková s tím, že tuto službu je nutné domluvit si
předem v oční ordinaci.
Co se týče novinek ve slavičínském zdravotnictví, hlavní pozornost občanů směřuje k poliklinice, kde v dubnu skončil zubní lékař Aleš
Bartončík. „Děkujeme mu za dlouholetou pečlivě vykonávanou praxi u nás ve Slavičíně a přejeme mu klidný důchod prožitý v pevném zdraví,““ řekl starosta Tomáš Chmela. Zároveň občany ujistil o tom, že město ví o nedostatku zubařů
na Slavičínsku a situaci intenzivně řeší. „Zadali

jsme zpracování projektové dokumentace ke zřízení tří zubních ordinací ve 4. patře polikliniky,“
informovala místostarostka. Opravy by měly proběhnout během léta. „Jednáme se dvěma zubními lékaři, manželským párem, o jejich působení u nás ve městě zhruba od podzimu,““ doplnila Hubíková.
Uvažuje se i o ordinaci dentální hygienistky či
alergologa. „Zatím bohužel nemůžeme zveřejnit
podrobnosti,““ podotkl starosta Chmela. Jasné
už ale je jméno lékařky, která nahradí MUDr. Terezu Gottfriedovou v ordinaci po doktorce Malotové. Pacienti budou nově navštěvovat MUDr. Lívii Kušnierovou Čaňovou. Ordinační doba v této
(šim)
ordinaci je nadále bez změny.

Slavičínští dobrovolní hasiči dostali nový defibrilátor, můžou v nouzi pomoci
Malá krabička, ale velmi mocná – to je deﬁbrilátor, který město pořídilo do Sboru dobrovolných hasičů Slavičín. Říkáte si, proč deﬁbrilátor
pro hasiče, když přece k ohrožení zdraví vyjíždí
zdravotnická záchranná služba?
„Někdy může nastat situace, kdy je sanitka
s deﬁbrilátorem vzdálená i desítky minut, což
může být pro člověka v bezvědomí nebo s náhlou zástavou oběhu doba rozhodující o životě
a smrti. Proto jsme našim hasičům pořídili deﬁbrilátor,““ řekl starosta Slavičína Tomáš Chmela
s tím, že pokud je sanitka příliš vzdálená od místa, kde je nemocný, můžou její úkol mimořádně
zastoupit právě místní dobrovolní hasiči. „Zdra-

votnická záchranná služba nás hasiče může
aktivovat k výjezdu s deﬁbrilátorem,““ přisvědčil
zdravotník slavičínských dobrovolných hasičů
Václav Běhunčík.
Město Slavičín dříve pořídilo deﬁbrilátor pro
městské policisty. Ti už takto jednou povoláni
byli. „Loni jsme přijali oznámení od dispečinku
záchranné služby o osobě v bezvědomí ve městě. Ptali se, zda máme deﬁbrilátor, a poté nás vyslali na místo. Naštěstí tam už byla sanitka,““ popsal velitel strážníků Bohuslav Pjajko. Policisté
tehdy deﬁbrilátor nepoužili. „Pokud by se sanitka
zdržela, byli jsme připraveni poskytnout osobě
v bezvědomí první pomoc,“ ujistil velitel. I kvůli

tomuto případu pokračuje město dál v dobré praxi vybavování jednotek IZS prvky pro záchranu života. Přístroj pro jednotku SDH vyšel na zhruba
56 tisíc korun.
(šim)

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji, že volby do Evropského parlamentu se
uskuteční: v pátek 24. května 2019 od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května
2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Cihlářská, Horní náměstí, Jasmínová, K Parku, Komenského, Krátká, Květná, Luhačovská, Misárkova, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad
Cihelnou, náměstí Mezi Šenky, Pod Lesem, Pod
Střelnicí, Pod Vrškem, Sedlářská, Staroměstská,
Ševcovská, Tržní, U Mlýna, Žižkovská
 ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice,
Osvobození 25, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály, K Loukám, K Nábřeží, L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, Nad Výpustou, Příčná, Spojovací,
Středová, Úvoz, Zámečnická,
K Hájenkám – v domech č. p. 311 – 318, 322
– 334, 573, 575, 788, 811 – 816,
K. Vystrčila – v domech č. p. 320, 321, 352,
391 – 393,
Osvobození – v domech č. p. 25, 26, 33, 230,
Školní – v domech č. p. 116, 262, 276, 290,
305, 403, 569 – 571, 574
 ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základ-
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ní školy Slavičín-Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Javorová I, Javorová II, Na Zastávce,
Nad Ovčírnou, Pod Kaštany, U Rybníka,
K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 355
– 358, 390, 567
K. Vystrčila – v domech č. p. 282, 377 – 389,
885, 886, 912
Školní – v domech č. p. 564 – 566
 ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Luční, Obchodní, U Zahrádek,
Osvobození – v domech č. p. 41 – 43, 224,
226, 236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 260,
261, 265 – 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289,
295, 303, 335, 353, 367, 369,400, 402, 471,
531, 532, 534, 535, 591, 624, 903, 908
Dlouhá – v domech č. p. 300, 587, 588, 590,
592, 688, 689, 824, 880, 888
 ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí Základní školy Slavičín – Malé Pole, Osvobození
8, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá – v domech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 786
 ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí základní školy v Hrádku, Družstevní I č. p. 76, Slavičín
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavičín – Hrádek na Vlárské

dráze
 ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy
v Divnicích č. p. 79
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavičín-Divnice
 ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v Domě spolků, Nevšová 16
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavičín-Nevšová
Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem). Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského
státu Evropské unie a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování v místnosti pro hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
Mgr. Tomáš Chmela, starosta

Do vydařené akce Ukliďme Slavičín se zapojilo na 100 dobrovolníků
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Členové mysliveckého sdružení Hrádek uklízeli o týden dřív už tradičně
černé skládky v k. ú. Hrádek. Našli například i dětské plastové odrážedlo,
gumové skákadlo či několik pneumatik. Sdružení děkuje za ﬁnanční podporu městu Slavičín.
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Slavičánek na soutěži DFS

ho pásma s názvem „Hra na ptáčky“ a vysoce vyzvedla pěvecký výkon Marušky Salvétové.
Všem dětem ze souboru Slavičánek děkujeme
za krásné vystoupení a dík patří i rodičům, kteří
nám v sále fandili a pomáhali.
Mgr. Miroslava Zálešáková

Dne 31. března se 25 dětí ze Slavičánku zúčastnilo soutěže dětských folklorních souborů
ve Valašských Kloboukách. Tato soutěž se koná

každé dva roky a vystupují zde soubory ze širokého okolí, které jsou zaměřeny na valašský folklor. Odbornou porotu zaujala choreograﬁe naše-

Příprava předškoláků
na roli prvňáčků

Nové učebny pro technickou výuku

Než přijdou děti k zápisu do 1. třídy, setkají se s p. učitelkami a školním prostředí celkem
třikrát. Cyklus Školiček (podzimní, zimní, jarní)
probíhá ve více třídách I. stupně současně a to
vždy s nízkým počtem předškoláků, max. deset.
V menším počtu se děti lépe připravují hravými
činnostmi na zápis do první třídy. Při Školičkách
jsou přítomni také rodiče dětí a mohou jim pomáhat.
Poslední společné setkání v naší škole se
uskuteční 15. května, kdy připravujeme tradiční
Den předškoláků. Během něho budou budoucí
prvňáčci trávit ve škole dopoledne a vyzkouší si
v doprovodu starších kamarádů svůj „školní den
nanečisto“. Tentokrát už bez rodičů.
Spolupráce s rodiči předškoláků bude pokračovat schůzkou s budoucími třídními učitelkami
prvních tříd začátkem června. Na ní budou rodičům sděleny informace týkající se zahájení školní docházky jejich dětí.
Mgr. Jana Pinďáková

Slavičínské ZŠ
otevřou tři první třídy
V první půli dubna se na slavičínských základních školách uskutečnil zápis dětí do prvních tříd.
Do ZŠ Malé Pole přišlo k zápisu třicet dětí, z toho
u sedmi z nich požádali rodiče o odklad povinné
školní docházky, proto škola otevře jednu 1. třídu
s 23 žáky. Dvě třídy otevře ZŠ Vlára. Navštěvovat
je bude celkem 36 prvňáčků. Devět dětí tam dostalo odklad. Vedení školy ještě čeká na to, zda
se bude otvírat přípravná třída. „Pro její otevření čekáme v současné době na vyjádření všech
rodičů, kteří o ni projevili zájem, abychom splnili podmínku minima 10 dětí,““ uvedla v době uzávěrky zpravodaje zástupkyně ředitele ZŠ Vlára
Jana Pinďáková. (šim)
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Zatímco na ministerstvu řeší, jak vrátit technickou výchovu do škol, my jsme ve škole dál.
V rámci výzvy „MAS Luhačovické zálesí-IROPInfrastruktura základních škol“ jsme v průběhu školního roku zrealizovali rekonstrukce
učebny přírodopisu a technické dílny. Výše dotace činila téměř 2,6 mil. Kč. Učebny jsou
mimo jiné vybaveny interaktivními tabulemi a úsporným LED osvětlením. Technická
učebna bude sloužit nejen k práci se dřevem,
kovem a plasty, ale je rovněž vybavena pro práci s elektronickými a robotickými stavebnicemi.
PaedDr. Petr Navrátil

Srdečně Vás zveme na výstavu výtvarných
prací žáků ZŠ Slavičín-Vlára
na Radnici ve Slavičíně.
Vernisáž se uskuteční 15. 5. 2019 v 15 hodin.
Výstava potrvá do 23. 5. 2019.

Třetí ročník kampaně za dárcovství kostní dřeně dopadl na výbornou
Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o bilanci letošního třetího ročníku kampaně za dárcovství kostní dřeně,
kterou v pondělí 25. března zorganizovala už
tradičně Městská knihovna Slavičín za aktivní
podpory Moniky Hubíkové, místostarostky města.
O tom, že kampaň dopadla nejlépe ze všech
předchozích, hovoří jasně její vynikající výsledek
– do registru dárců vstoupilo celkem 80 studen-

tů Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín. Z tohoto
počtu se registrovalo 56 gymnazistů.
Všem zdejším středoškolákům, kteří už tímto
obdivuhodným počinem udělali první krok k „zapsání se někomu do života“ vyjadřujeme poděkování a smekáme před jejich snahou dát naději na lepší život těm, kteří trpí závažnými nemocemi krvetvorby.
Velký dík patří i paní Zdeňce Wasserbauerové, „guru“ této zdařilé akce a zástupkyni Nadace

pro transplantace kostní dřeně, a také pedagogům GJP a SOŠ, že na kampaň studenty výborně
připravili a motivovali je k zapojení.
Těšíme se na další spolupráci s vyučujícími
i studenty v příštím roce a věříme, že tento zářný
příklad pomoci druhým bude ke vstupu do registru dárců inspirovat více mladých lidí z řad naší
veřejnosti.
Gabriela Klabačková,
vedoucí městské knihovny

Výměnný pobyt slavičínských studentů v německém Diepholzu

V březnu 2019 se již po patnácté naši studenti zúčastnili týdenního výměnného pobytu v německém Diepholzu. Po cestě dlouhé téměř 1500 km jsme dorazili do Diepholzu, kde už
na nás čekaly hostitelské rodiny. Byl pro nás nachystaný bohatý program. Každý den naši studenti společně se svými německými protějšky

pracovali na společných projektech v německém
gymnáziu, pak následovaly výlety do okolí a různé volnočasové aktivity.
Navštívili jsme např. historické město Brémy
či Osnabrück, dále jsme se podívali až k Severnímu moři do přístavního města Bremerhaven.
Naši studenti také měli možnost zatančit si v ta-

neční škole či zahrát bowling. Komunikace probíhala především v angličtině a myslím, že naši
studenti zvládli celý pobyt na výbornou a dobře si
se vším poradili. V červnu očekáváme příjezd německých studentů k nám do Slavičína a doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně, jako se nám
líbilo u nich.
Mgr. Markéta Bačová

Akademie Gymnázia proběhla 22. března
ve spolupráci s MŠ Jestřabí v aule školy. Na programu bylo divadelní vystoupení studentů gymnázia a žáků MŠ a dále vystoupení pěveckého
souboru gymnázia. Děkujeme Mgr. Černíčkové
a Mgr. Maryášové za přípravu a prezentaci školy na veřejnosti.
 Fulbrightova komise v České republice přidělila na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
americkou lektorku. Od září bude probíhat výuka
angličtiny s rodilým mluvčím.
 Projekt za 110 000 Kč z dotace rozpočtu Zlínského kraje bude využit na aktivity primární prevence – seznamovací pobyty, sociometrická šetření, práce s třídním kolektivem. Projekt nese ná-

zev Naše cesta k rozvoji.
 Poděkování – dárcovství kostní dřeně
Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar

člověka člověku a my můžeme být právem hrdí
na to, že 80 studentů naší školy vstoupilo do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

 v oboru učební pomůcky – 1. místo Vít Chupík, 2. místo Ondřej Vaculík a 3. místo Marie Kuželová
 v oboru ekonomika – 1. místo Daniela Zichová, 2. místo Barbora Navrátilová
 v oboru pedagogika – 2. místo Nikol Fojtů
 v oboru ﬁlozoﬁe – 2. místo Marie Koudelová
Gratulujeme Kristýně Skřekové ze septimy a Ondřeji Kailerovi z kvarty za úspěchy

v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině, kde získali krásné 3. místo. Uznání
patří také Ondřeji Hnilovi z G2 za reprezentaci
školy.
Blahopřejeme Jakubu Červeňanovi (tercie)
k 1. místu a Kristýně Bělušové (tercie) k 3. místu
v okresním kole fyzikální olympiády kategorie F.
Všem našim účastníkům okresního kola děkuji
za odvedenou práci a reprezentaci školy.

Soutěžní úspěchy
V okresním kole SOČ dosáhli opět naši studenti vynikajících výkonů:
v oboru fyzika – 1. místo Jan Sova Přesný
analogový generátor více než 4000 různých barevných světel
v oboru strojírenství – 2. místo Michal Šenkeřík, 3. místo Josef Šimonů
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VZPOMÍNÁME
Dne 2. května 2019 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana
Ladislava ŠTĚPÁNÍKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.
Dne 10. května 2019 uplyne 20
let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Lubomír ĎAĎAN ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Vlasta, dcera Soňa, syn Lubomír
a dcera Renata s rodinami.

Dne 20. května 2019 by se dožila 80 let
paní Anna PEŠKOVÁ z Nevšové.
Dne 12. června si též připomeneme
14. výročí od její smrti. Kdo jste ji znali,
prosíme, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera, syn, vnuci
a pravnuci.

Dne 31. května 2019 uplyne 20 roků
od úmrtí pana Vratislava KUBÁČKA
ze Slavičína. S láskou vzpomínají
manželka, syn s rodinou, švagrová,
neteře a synovci s rodinami.

Dne 11. května 2019 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička a praprababička, paní Marie MÜNSTEROVÁ
z Nevšové a dne 24. května 2019
uplyne 40 let od úmrtí jejího manžela,
pana Karla MÜNSTERA. S láskou a úctou
stále vzpomíná dcera Pavla s rodinou
a ostatní příbuzní.

Dne 11. května 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
pana Stanislava BELŽÍKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují synové s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdcích zůstává.
Dne 3. května 2019 je již 5 roků
jen ve vzpomínkách s námi,
pan Ing. Jiří MUSIL z Petrůvky.
Nikdy nezapomenou manželka
a děti s rodinami.

Dne 31. května 2019 to bude 10 let,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička,
paní Jindřiška FRAITOVÁ.
V našich srdcích žije dál.
Dcery Jitka a Marie s rodinou

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

Dne 19. května 2019 vzpomeneme
nedožité 95. narozeniny našeho tatínka,
pana Mojmíra BAČI ze Slavičína
a dne 24. března jsme si připomněli
1. smutné výročí úmrtí jeho manželky,
paní Elišky BAČOVÉ.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – BŘEZEN
Jaroslav a Jana Lukovi – syn Jaroslav
Tomáš a Miroslava Krajíčkovi – dcera Denisa
Dne 27. května 2019 by
se dožila 100 let
paní Hedvika JANÁČKOVÁ
a dne 4. května 2019
by se dožil 105 let
pan Josef JANÁČEK z Divnic.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
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Dne 3. května 2019 by se dožil 95 let
pan Ladislav MACHÁLEK z Divnic.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Miroslava s rodinou.

ÚMRTÍ
3. 3. 2019
5. 3. 2019
10. 3. 2019
11. 3. 2019

Děkujeme všem za projevení soustrasti,
květinové dary a účast při posledním
rozloučení s panem Eduardem KUČEROU.
Zarmoucená rodina.

Základy první pomoci (8 hodin) 500 korun
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně
8 účastníků.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomocí různých kreativních technik. Bližší informace Vám poskytne lektorka, paní Eva Bartošová,
na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské
knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na květen: Šitý patchwork (deka
na postel)
Připravujeme
Helfíkův kotár – 8. 6., od 9.00 hodin
Srdečně zveme příznivce soutěžení na 18. ročník tohoto závodu proloženého ukázkami záchranářských technik, policejní akce, vyprošťování raněných a dalším doprovodným programem. Akce
se koná v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Soutěžíme
za každého počasí!

20. 3. 2019
28. 3. 2019

Jaroslav Remeš,
74 let, Nevšová
František Argaláš,
80 let, Rokytnice
Eduard Kučera,
65 let, Hrádek
Božena Mačková,
88 let, Divnice
Zdeněk Bureš, 80 let,
Rokytnice
Věra Pajerová, 94 let,
Slavičín

Nabídka prázdninových táborů na léto 2019
CHARITA SLAVIČÍN
 15. 7. – 19. 7.2019 – Slavičín (5 – 7 let)
(8 – 12 let)
 12. 8. – 16. 8.2019 – Štítná (5 – 7 let)
(8 – 12 let)
Příměstský tábor – Tábor s Charitou aneb Neseď doma jako pecka!
(pondělí – pátek) 1 000,- Kč
V ceně zahrnuto: nápoje, strava – svačina
a oběd, vstupné, jízdné, materiály, lektorné, zdravotnický dohled, kreslení pravou hemisférou, celodenní výlety, výtvarné dílničky, pohybové aktivity, hry, koupaliště, canisterapie, noc na Charitě,
stezka odvahy. Tel.: 734 435 242.
Provozní doba půjčovny kompenzačních pomůcek Charita Slavičín:
Úterý:
13.00 – 15.00 hodin
Čtvrtek:
13.00 – 15.00 hodin
výdej kompenzačních pomůcek
možnost výběru
Kontakt: Marie Fojtíková – 733 676 710, Kateřina Machálková – 731 402 091, Ludmila Janáčková – 731 621 122

V domečku pro děti to opět žilo

Modeláři – a nejen slavičínští, ale i hosté, si
užili víkend ve dnech 30. – 31. března u nás,
ve Slavičíně. Byl to jako vždy velký modelářský
svátek. My v DDM chceme z tohoto místa poděkovat všem příznivcům, sponzorům, hlavním protagonistům, vedoucím modelářských kroužků,
kteří se podíleli na přípravách, promyšlené organizaci a vlastní realizaci akce. Je skvělé, že tihle
hoši dokážou pro svůj koníček nadchnout i druhé – děti, mládež. A nejen to. Dokážou je dobře
vést, aby se mnohému naučili, a zároveň jim předávají své zkušenosti. Letos se sešlo přes 500
modelů. Je vidět, že každoročně přibývá malých
i mladých oceněných modelářů, což je příjemné.
Další poděkování patří starostovi našeho měs-

ta Mgr. Tomáši Chmelovi a místostarostce Monice Hubíkové, kteří také přišli podpořit naše modeláře.
V pátek 5. 4. jsme vernisáží zahájili výstavu výtvarných prací ze zájmových kroužků Domu dětí
a mládeže. Kromě keramických a výtvarných prací se zde prezentoval i zájmový kroužek Merkur,
který je v DDM již druhým rokem a děti mohly vidět osvětlené a rozpohybované konstrukce. Rodiče přišli podpořit děti v hojném počtu a nechyběl ani pan starosta, který děti i práci vedoucích
pochválil.
Kdo ze Slavičína chtěl, ten se měl možnost
zúčastnit v sobotu 13. dubna v pořadí již VIII.
ročníku Orient show na Sokolovně. Sál byl plný

k prasknutí, ten kdo přišel, ale určitě nelitoval.
Diváci mohli zhlédnout několik tanečních vystoupení i hosty, kterými byly ZK Flétnička, Zumba,
Aerobik, Karate a vystoupení taneční skupiny
Fadilah z Valašských Klobouk. Děvčata od těch
nejmenších se předvedla, jak jen nejlépe uměla a mohla. Nešlo by to ale bez velmi dobrých,
obětavých vedoucích, jimiž jsou Kateřina Carasová a Jana Váňová. Za prací těchto zmiňovaných
vedoucích se skrývá spousta hodin navíc směrem k dětem, ale i k práci, která s přípravou show
souvisí, jak u Katky, která se stará o choreograﬁi, tak u Jany, která šije moc krásné a „hleďavé“ kostýmy pro všechny tanečnice. Za těmito kostýmy se ale neskrývá pouze spousta času,
ale i spousta peněz. Část nákladů byla proplacena z grantu města, část z ﬁnančních prostředků DDM.
O týden později 18. dubna byla pro děti připravena velikonoční dílnička, kde si děti mohly vyrobit krásné velikonoční dekorace, nabarvit a namalovat vajíčka, uplést pomlázku a zaset osení.
Zelený čtvrtek jsme si všichni jak se patří užili,
a děti odcházely s plnou náručí výrobků a spokojené, což je pro nás pracovnice domečku největší ocenění.
Představili jsme vám plánovanou nabídku aktivit našeho zařízení na období hlavních letních
prázdnin. Přesné informace i s přihláškami najdete na webových stránkách DDM i facebooku
a děti je již obdržely i v obou ZŠ a MŠ Slavičína.
Přihlášky i bližší informace získáte v DDM Slavičín.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Vemte si na porodní sál dobrou náladu, radí lektorka předporodních kurzů
Až do Zlína obvykle musejí jezdit nastávající maminky, pokud mají zájem o přípravu na porod v podobě předporodních kurzů. Ale rodiče ze Slavičína
a okolí mají možnost zúčastnit se 18. a 19. května
víkendového předporodního kurzu v místním Domě
dětí a mládeže. Povede ho už poněkolikáté porodní
asistentka původem ze Slavičína, Martina Hoferková. „Tato profese mě zaujala při studiu na gymnáziu
ve Slavičíně, kdy jsme absolvovali exkurzi na porodních sálech ve zlínské porodnici,““ vzpomíná devětadvacetiletá žena.
Na co jsou kurzy dobré? Naše maminky přece
odrodit zvládly i bez nich.
V dnešní době, kdy má každý člověk přístup k internetu, jsou maminky plné zbytečných obav a zkreslených informací. V kurzu se snažím se ženami pracovat, tak aby byly vyrovnané a pozitivně naladěné
na porod. Mým cílem je, aby každá budoucí maminka i tatínek z kurzu odcházeli se všemi zodpovězenými otázkami a v dobré náladě, kterou si potom „vezmou“ na porodní sál.
Maminky si kromě nálady berou na porodní sál
často i partnery, doporučujete to?
Ano, je to dobré, ale jen v případě, pokud jde
o jeho dobrovolné rozhodnutí. Takové tatínky vítám
i na předporodních kurzech, kde mají účast zdarma.
Sama jste maminkou dvouleté dcery. Jak Vás
ovlivnil vlastní porod?
Ještě víc jsem si uvědomila, jak je u zrození důležitá důvěra, klid a pochopení celého procesu. Díky
tomu mohu nyní předávat maminkám cenné rady
a tipy, které nedávno pomohly mně samotné v období těhotenství, při porodu a na cestě mateřstvím.
Kde jinde v regionu tyto informace můžou matky získat?

Když jsem s kurzy tady začínala, v nejbližším okolí žádná podobná možnost nebyla, a proto musely
budoucí maminky ze Slavičína dojíždět na kurzy až
do Zlína. Kvůli tomu jsem se rozhodla otevřít kurzy
právě ve Slavičíně a přiblížit tak předporodní přípravu
pro budoucí maminky a tatínky z Valašska. Kurzu se
účastní budoucí rodiče nejenom ze Slavičína, ale i ze
sousedních měst a vesnic. Spolupracuji s gynekology v okolí, kteří tuto službu pro své klientky také vítají.
Co nastávající rodiče nejvíc zajímá?
Nejčastější dotazy se týkají toho, jak poznat začátek porodu, kdy jet do porodnice, jak dlouho trvá porod, jak porod probíhá a jaké jsou možnost úlevových
metod při porodu. Myslím však, že je dobré se připravit i na období po porodu, neboť jak se říká, porodem to začíná.

Jak vypadá kurz samotný?
Předporodní kurz je víkendový, v časech od 14
do 18 (sobota a neděle), koná se na Domě dětí
a mládeže ve Slavičíně. Registrovat do kurzu se mohou těhotné ženy od 20. týdne těhotenství, je nutné se přihlásit předem. Kurz probíhá v malé skupině,
v přátelském prostředí (3 až 5 párů). V kurzu je velmi
vítaný partner. Kurzovné stojí 1 000 korun, přispívá
na něj většina zdravotních pojišťoven. Účastníci kurzu dostanou tištěné materiály a navíc jako pozornost
dárek. V kurzu je vyhrazen prostor pro dotazy a je zajištěno občerstvení. Účastníci mají v případě potřeby
možnost telefonické a e-mailové konzultace.
Jak vybíráte témata v tak širokém okruhu informací?
Témata vybírám na základě mé vlastní zkušenosti a nejčastějších dotazů účastníků kurzů v minulosti. Zaměřuji se přitom na aktuální trendy v porodnictví, jako jsou aromaterapie, homeopatie a sestavení
porodního přání.
Jak jste spokojena se zázemím na Domě dětí
a mládeže?
Je to naprosto vyhovující, kurzy tu vedu už od roku
2016. Každý kurz je pro mě něčím novým a obohacujícím. Předporodní příprava je pro mě zálibou a zároveň možnost odreagování na mateřské dovolené. Pocházím ze Slavičína, nyní bydlím s manželem a dvouletou dcerou ve Zlíně. Velký dík patří mé rodině za hlídání dcery a také Ivě Fojtíkové, ředitelce DDM Slavičín, za ochotu poskytnout zázemí pro předporodní kurzy. Bez této pomoci bych kurzy nikdy nemohla
(šim)
uskutečnit.
Kontakt: hoferkova.martina@seznam.cz
tel.:608 504 888, FB: Předporodní kurzy Slavičín
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Výzkumný ústav vznikl ve Slavičíně díky strategické poloze města

Blízkost Vlárských strojíren byla jedním z důvodů, proč se ve Slavičíně v letech 1937 – 1938
začala stavět kasárna. Podle stejného mustru vyrostla i budova kasáren v Holešově, ze kterých
je dnešní Vyšší policejní škola a Střední policejní
škola Ministerstva vnitra. Brzy po dostavbě však
na budovách jak ve Slavičíně, tak v Holešově zavlála vlajka s hákovým křížem – obsadily je jednotky wehrmachtu. Naštěstí tam setrvaly pouze
do konce války v roce 1945. Vojenský útvar zůstal ve Slavičíně i po roce 1945.
Na přelomu 40. a 50. let zde dokonce sídlila Škola SNB, kde byli školeni mimo jiné i agenti
StB, v 50. letech minulého sem byl umístěn raketometný oddíl. Po jeho zrušení v roce 1961 však
zůstala kasárna prázdná. Kvůli zavedení raketové techniky do armády však ministerstvo obrany
přijalo v té době usnesení o vybudování speciálního vojenského ústavu, který bude pro armádu
zajišťovat spolupráci s civilním sektorem při zavádění výroby řízených střel. Vybíralo se z lokalit
mimo tzv. cílová města a v úvahu kromě Slavičína přicházel například Uherský Brod, Šternberk
nebo Červená Voda.
Výzkumný a zkušební ústav byl nakonec vybudován ve Slavičíně díky tomu, že byl blízko Trenčína a tamního civilního vývojového podniku Konštrukta Trenčín, poměrně blízko zkušebnímu
střeleckému polygonu v Záhorie a sídlily zde Vlár-

10

ské strojírny. Nejdůležitější však bylo, že ve městě probíhala bytová výstavba. Původně bylo v plánu i vybudování zkušebny raketových motorů
v prostoru bývalé posádkové střelnice nad Slavičínem. Z toho plánu však sešlo v roce 1962 kvůli
přílišné ﬁnanční náročnosti a také kvůli změnám
při budování armády.
Prostory kasáren však pro výzkumný ústav nevyhovovaly úplně, bylo potřeba vybudovat nový
pavilon, ve kterém bylo umístěno pracoviště optiky, později byla zřízena zkušebna servopohonů
a v prostorách kasáren v Bohuslavicích vznikla
také některá specializovaná muniční pracoviště.
Během krátké doby měl výzkumný ústav ve Slavičíně až 220 pracovníků.
V prvním období mezi lety 1961 až 1963 se
středisko nazývalo VZÚ 011 (Výzkumný a zkušební ústav 011) a podléhalo náměstkovi ministra pro technické věci. Změna nastala v září roku
1963, kdy ústav přešel pod náčelníka dělostřelectva, což zklamalo mnoho pracovníků nalákaných do Slavičína vidinou vysoce náročné technické práce. Od té doby se totiž činnost zaměstnanců zaměřovala více na využití výzbrojní techniky u vojsk a na provozní úkoly. Jen pro zajímavost, průměrný plat pracovníků ústavu v roce
1964 činil 2 097 Kčs měsíčně.
Do života „výzkumáku“ silně zasáhla srpnová okupace v roce 1968. Řada odborníků byla

označena za nespolehlivé živly a museli odejít,
což snížilo technickou úroveň práce ústavu. Vztahy mezi lidmi ochladly a pracovníci si najednou
museli dávat pozor na to, co říkají. Ustala i kulturní činnost. Rozběh ústavu, který ovlivnila reorganizace před pěti lety, byl opět otřesen a musel
téměř začínat odznovu.
Armáda po srpnu 1968 musela spolupracovat hlavně s tehdejším Sovětským svazem v rámci RVHP i Varšavské smlouvy a brzy bylo slavičínským pracovníkům jasné, že výstavba v sovětských táborech odpovídá spíš velmi dlouhodobému pobytu vojsk než tomu dočasnému, jak
se říkalo oﬁciálně. Nastupující normalizace přerušila pracovní vztahy s tehdejší Jugoslávií, zato
přinesla hodně práce v rámci Varšavské smlouvy. V 70. letech měla hodně úkolů i Laboratoř
samočinných počítačů, která prováděla výpočty
pro potřeby ústavu (například automatické tabulky střelby apod.). Na normalizační vztahy s nejvyšším vedením doplatil tehdejší náčelník ústavu plk. Ing. Václav Tluka, který skončil po 17 letech v čele ústavu.
Nahradil jej plk. Ing. Jiří Horák v roce 1978,
kdy se také slavičínský „výzkumák“ dostal do
podřízenosti vyškovského výzkumného ústavu.
V tomto období nastal zásadní posun od úkolů,
které se řešily v civilním sektoru a u kterých byl
ústav jako řídicí a kontrolní orgán, až k vlastnímu
vývoji. Dalším mezníkem pak byla sametová revoluce v roce 1989, reorganizace armády a odchod velké většiny vedoucích pracovníků do důchodu. Náčelníka ústavu Horáka vystřídal v roce
1990 plk. Ing. Jaroslav Bejšovec, který ve funkci
setrval do roku 1994.
Středisko se plně osamostatnilo až po rozpadu Československa a 1. 1. 1994 začalo psát novou historii jako samostatná příspěvková organizace ministerstva obrany pod názvem Vojenský
technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM). Jeho
novým ředitelem se stal v konkurzu Ing. Zdeněk
Kašpar, CSc., který měl nelehkou úlohu. V nové
formě se musel naučit ústav hospodařit, navíc
armáda procházela reorganizací. Mezi lety 1994
a 2000 proinvestoval „výzkumák“ celkem 76 milionů korun kvůli nutné modernizaci. Namátkou
šlo o téměř 11 milionů korun na rozvoj a obno-

vu počítačového vybavení, 8,5 milionu stála rekonstrukce hlavní budovy z roku 1998 a dalších
11 milionů spolkla obnova vozového parku.
Na základě rozhodnutí ministerstva obrany
došlo k 1. 10. 2003 k převedení činností této
příspěvkové organizace do státního podniku
VOP-026 Šternberk, s. p., kde byla organizačně
začleněna jako samostatná divize VTÚVM Slavičín. V roce 2010 se sloučily státní podniky VOP026 Šternberk, s.p., a VOP-025 Nový Jičín, s. p.,
a následně v roce 2011 bylo zavedeno procesní
řízení v rámci tohoto „nového“ podniku.

Tím poprvé v padesátileté historii přestala
existovat samostatná organizační jednotka ve
Slavičíně. Ovšem hned v roce 2012 kvůli problémům při zavádění procesního řízení vzniká Vojenský technický ústav, s. p., jehož jedním z odštěpných závodů je Vojenský technický ústav výzbroje a munice ve Slavičíně. Do působnosti VTÚVM
patří obranný výzkum a vývoj, inovace, výroba
funkčních vzorů a prototypů kusové a malosériové výroby a zkušebnictví v následujících oblastech: zbraně a zbraňové systémy, průzkumné prostředky, zaměřovací a pozorovací systémy,

munice a výbušniny, muniční elementy a rakety,
optika a optoelektronika průzkumných a zbraňových systémů a další.
Slavičínský „výzkumák“ se po počáteční stabilizaci začal progresivně vyvíjet. Během těchto
let vystřídali Zdeňka Kašpara v ředitelském křesle tito muži: Ing. František Struhař, CSc., RNDr. Vilém Vévoda, CSc., Ing. František Vlkovič, Ing. Jan
Eiselt až po Jána Romana, který VTÚVM vede od
roku 2014 doposud.
Zdroj: Toulky minulostí Vojenského výzkumného ústavu ve Slavičíně, web VTÚVM
(šim)

Zájem o naši činnost je teď velký, říká ředitel VTÚVM Ján Roman
Předpokládám, že máte na mysli současný
areál VTÚVM ve Slavičíně. Pojem „kasárna“ jsou
již přežitým pojmem, protože již od roku 1961 je
to areál spíše „výzkumáku“ než kasáren. Se současnými prostory jsme spokojeni. Minulost však
byla rozporuplná. Když jsem nastoupil do funkce
na konci roku 2014, VTÚVM nebylo z různých důvodů v dobré kondici. Střídali se tam ředitelé, armáda neměla dostatek zakázek pro odštěpný závod a tak byla v rámci konsolidace prodána část
areálu, která v té době nebyla využívána. Paradoxně – v současné době, kdy je realitou progres
VTÚVM, hledáme prostory pro rozvoj svojí činnosti. Ale to je život. Nestěžujeme si a hledáme
optimální využití těch prostor, které nám zůstaly
a s nedočkavostí vyhlížíme, až budeme moci obnovit náš provoz ve skladech ve Vrběticích.
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vičínským zkušebním ústavem. Je to pravda?
V nelehkých dobách před pěti lety, kdy byl nenavýšení zaměstnanců.
Ano, to je svým způsobem pravda, jen je to
dostatek zakázek a slavičínský Vojenský techV čem jste jedineční?
trochu nepřesné. Máme zkušebnu malorážonický ústav výzbroje a munice (VTÚVM) známý
Podobně jako v minulosti, tak i v současnosvých zbraní a ochranných prostředků, ve které
v regionu jako „výzkumák“ dokonce rozprodával
ti je slavičínský VTÚVM důležitým subjektem nese zkouší nově vyvíjené zbraně a ochranné probudovy, převzal vedení závodu Ján Roman z Lujen pro Armádu ČR, ale i další ozbrojené síly,
středky (neprůstřelné vesty, pancíře, neprůstřelhačovic.
včetně těch aliančních. Jsme součástí státního
ná skla, ochranná skla v bankách, skla lokomoPod jeho vedením nabral podnik druhý dech
podniku, který založilo ministerstvo obrany pro
tiv apod.). V této zkušebně se zkouší různé zbraa momentálně mají zaměstnanci plné ruce prápotřeby obranného a bezpečnostního výzkumu,
ně a munice, které následně používají ozbrojece. „Vyvíjíme, vyrábíme, opravujeme nebo tesvývoje, výroby a zkoušek vysoce specializované a bezpečnostní složky státu, tedy armáda, potujeme řadu soﬁstikovaných zařízení a technoloné techniky. Jako jelicie, celní správa, věgií,“ říká ředitel Roman.
diní v republice zde
zeňská služba a poCo si pod tím mám představit?
máme akreditovanou
dobně. Takže většina
Jeden ze tří odštěpných závodů státního podDo naší oblasti působnosti patří zbraně
zkušebnu pro zkoušzbraní, které používají
niku Ministerstva obrany – Vojenský technický
a zbraňové systémy, průzkumné prostředky, zaky
malorážových
tito specialisté, by se
ústav, s. p. Dalšími jsou odštěpné závody Vojenský
měřovací systémy, munice a výbušniny, optika
zbraní a ochranných
k nim nedostala, potechnický ústav pozemního vojska Vyškov a Vojena optoelektronika průzkumných a zbraňových
prostředků.
Jsme
kud bychom tady neský technický ústav letectva a protivzdušné obrasystémů nebo rozsáhlé zkušebnictví v této obtaké národní autorizjistili, že tyto zbraně
ny Praha – Kbely.
lasti. Jelikož také disponujeme expertními týmy,
tou pro řadu činnosjsou zcela bezpečné
je nasnadě, že Armáda ČR a další zákazníci zati v armádě jako naa spolehlivé za všech
dávají VTÚVM zpracování technických analýz či
příklad skladování munice, zkoušky bezpečnosti
podmínek jejich použití.
studií proveditelnosti a konzultují s námi kona použitelnosti munice.
Je v současné době větší zájem o vaše výrobcepční materiály o dalším rozvoji armády v obJe vaše činnost nějak nebezpečná pro okolí,
ky než dřív?
lastech naší gesce. Pro představu, pokud v soutedy pro město?
Ano, momentálně je zájem o naši činnost velčasnosti občané Slavičína zaznamenávají v méNe. Problematika bezpečnosti je naší trvalou
ký. Máme několik vývojových úkolů v oblasti mudiích, že bude armáda pořizovat nová chemicprioritou. I když jsme založeni resortem obrany,
nice, začínáme řešit robotizaci a digitalizaci arká či bojová vozidla nebo modernizovat další výjsme de facto civilní subjekt, který se musí řídit
mády, boj proti dronům, rozvoj komunikačních
zbroj, tak k tomu budeme dílčím způsobem přivšemi právními předpisy, jako každá jiná „civilsystémů v armádě. Zpracováváme nebo se pospívat i my.
ní“ ﬁrma. Tudíž si nemůžeme dovolit provádět
dílíme na zpracování studii rozvoje dělostřelecKolik zaměstnává slavičínský odštěpný zážádnou nebezpečnou práci, pokud bychom mohtva, minometných zbraní, bojových vozidel či povod lidí?
li jakkoliv ohrozit své okolí. Proto jsme například
zorovacích systémů. Kromě toho opravujeme
Jsme jedním z významných zaměstnavatemuniční výrobu prováděli a do budoucna plánunebo ošetřujeme techniku, kterou jsme vyrobili
lů v regionu. V roce 2015 tady bylo zhruba 70
jeme provádět ve vyčleněných objektech areálu
v minulém období. Je toho hodně, ale já se nepracovníků a v současnosti je jich již přes 90.
ve Vrběticích. Je to unikátní prostor, který již tébojím, že bychom to nezvládli. Vždy tady pracovaV následujícím období, a to dvou až tří let, bude
měř 100 let slouží k tomuto účelu.
li a i teď pracují odborníci, kteří jsou zvyklí na nápřed námi realizace dalších významných projekJak jste spokojeni s prostory bývalých kasáročné úkoly a také na nové výzvy. V tom je pomytů, které si nepochybně budou vyžadovat další
ren, ve kterých sídlíte?
slné kouzlo slavičínského „výzkumáku“. (šim)

VTÚVM Slavičín
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Dobráá zpráva
Dob
p á a pproo milovníky
lo
y Cimrmana:
C
do Slavičína přijede Miloň Čepelka

ZUŠ Slavičín
Zápis do ZUŠ
Hudební a výtvarný obor
Vážení rodiče,
pokud máte zájem o studium svého dítěte v ZUŠ Slavičín, dostavte se s ním k zápisu, a to ve dnech 14. 5. 2019
od 18.00 do 19.30 a 17. 5.
2019 od 15.30 do 17.00 hodin. Zápis zahájíme v ředitelně školy, kde obdržíte důležité informace ohledně studia jednotlivých nástrojů a další obecné informace k organizaci studia
na naší škole. Poté Vaše dítě vykoná jednoduchou přijímací zkoušku, kde prokáže své studijní předpoklady.
Na setkání s Vámi a novými žáky
se těší učitelé ZUŠ Slavičín.

Koncert absolventů
7. 5. 2019 v 17.30 ve školní zahradě
Anna Petrů – saxofon
Klára Strnadová – zpěv
hudební doprovod – kapela ZUŠlechtěné tóny

ZUŠ OPEN
III. ročník celostátního happeningu
ZUŠ ve veřejném prostoru pod záštitou
mezzosopranistky Magdaleny Kožené
V rámci festivalu představí svůj program na veřejnosti více jak čtyři sta základních uměleckých
škol v malých i velkých městech po celé České
republice. Bude to den oslav uměleckého vzdělávání mládeže a jedinečná příležitost pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci naší nejmladší generace.
Naše škola v rámci tohoto projektu připravila
Promenádní koncert ZUŠ Slavičín
a ZUŠ Val. Klobouky
koná se ve čtvrtek 30. 5. 2019 před
slavičínskou radnicí, začátek v 17.00 hodin
srdečně Vás zveme
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Možnost prožít večer s cimrmanologem Miloněm Čepelkou nabízí městská knihovna, která s ním pořádá literárně hudební besedu Ten
píše to a ten zas tohle. Beseda se bude konat
ve středu 15. května v 18 hodin v přednáškovém sále knihovny. Známý spisovatel a jeden
ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana publikum seznámí se svou nejnovější knihou Nebožtík na rynku a dalšími prozaickými, poetickými a cestovatelskými tituly.
Slavičín navštíví Čepelka po pěti letech,
kdy v knihovně představil svou literární tvor-

bu i střípky své herecké dráhy. „Jeho vyprávění plné zábavných historek, zejména o jeho působení v divadle, bylo laskavým pohlazením pro
duše všech návštěvníků akce. V podobně příjemném duchu bude i beseda, na kterou Vás
srdečně zveme,““ pozvala Slavičany Gabriela
Klabačková, vedoucí městské knihovny. Spolu s Miloněm Čepelkou v pořadu vystoupí i hudebník a spisovatel Josef Pepson Snětivý, který přečte ukázky z povídkové knihy Ženy, které
rozdávají adventní věnce. Vstup na akci je volný.
(šim)

Benefiční koncert ZUŠ

li odpoledne krásným hudebním a pěveckým vystoupením.
Na závěr koncertu nám paní ředitelka Jana
Jakúbková předala překvapující ﬁnanční částku
11 714 Kč.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na činnost našeho spolku.
Akci ﬁnančně podpořilo město Slavičín.
Přátelé z lásky, z. s.

Chtěli bychom poděkovat ZUŠ ve Slavičíně,
která 14. března v sále Sokolovny připravila Beneﬁční koncert pro náš spolek Přátelé z lásky,
jenž sdružuje rodiny s handicapovanou osobou.
Toto poděkování patří všem vystupujícím žákům, učitelům i paní ředitelce umělecké školy, kteří nejenom nám, ale i veřejnosti zpříjemni-

Zveme Vás na zájezd – státní zámek Rájec-Jestřebí, Pivovar Černá Hora,
barokní poutní kostel Křtiny pátek 21. 6. Přihlášky a více informací:
Městské infocentrum Slavičín, tel.: 577 342 251, 737 751 874.
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Edukační den
pátek 31. května 2019 od 8.30 hodin
v Sokolovně Slavičín






prezentace a zahájení
vystoupení MŠ Slavičín-Vlára
přednášky o zdraví
občerstvení
volná zábava
Těšíme se na setkání s vámi!
Členky Spolku Diaklub Slavičín
 Kurty u Sokolovny otevřeny. Objednávejte se
na tel.: 730 594 208.

 REA OBCHOD – býv. hotel Slavičan
zve k nákupům velkého výběru hraček, vlny
a příze na pletení, háčkování pro mimina i batolata (i nové druhy a značky). Dále nabízí hračky
na písek i pro hry s vodou a do vody, lehátka, bazény, doplňky…
 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE –
provádíme jak novou instalaci, tak rekonstrukci stávající elektroinstalace v bytových
a nebytových prostorách. Dále nabízíme opravu elektroinstalace (jističe, rozvaděče, zásuvky,
vypínače, světla, domácí telefony aj.).
Rovněž provádíme připojení elektrospotřebičů
a osvětlení.
Tel.: 608 345 513.

Referent účetního oddělení
Předpoklady uchazeče:
 min. SŠ vzdělání
ekonomického směru
 znalost podvojného účetnictví, znalost
účetních a daňových právních předpisů
 dobrá úroveň znalostí práce na PC
(MS Ofﬁce)
 praxe na obdobné pozici v obchodní,
výrobní společnosti velkou výhodou
 schopnost samostatného, přesného
a zodpovědného zpracování svěřených
úkolů, důslednost, pečlivost, chuť pracovat…
Náplň práce:
 Zaúčtování přijatých faktur a zálohových
faktur, účetních dokladů,
 Příprava a kontrola dokladů evidence
DPH – za účelem splnění řádných měsíčních
daňových povinností k DPH,
 Kontrola vystavených faktur
a zaúčtování vystavených zálohových faktur,
 Zpracování bankovních operací a zápočtů
 Účtování cestovních náhrad

Restaurace Záložna přijme

kuchaře-kuchařku
Informace na tel.: 604 287 414
14

Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti
 motivující ﬁnanční ohodnocení
 nástup dohodou
V případě vašeho zájmu o tuto pozici
zasílejte životopis spolu s motivačním
dopisem na adresu bonko@hopa.cz.
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SATELIT RD MALÉ POLE SLAVIČÍN
Toužíte po přírodě, ale zároveň byste chtěli využívat výhod města? Pokud hledáte
místo, které by Vám poskytovalo obojí, seznamte se s projektem Satelit RD Malé Pole
Slavičín. Jedná se o nově vzniklou lokalitu ve městě Slavičín v části Malé Pole. Lokalita poskytuje 38 rovinatých a zasíťovaných stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů na zelené louce a dva pozemky s možností využití jako zahrady.

INSTOP DEVELOPER s.r.o. http://instop-developer.cz/male-pole/
tel.: +420 577 343 551, +420 773 850 991, e-mail: info@instop-developer.cz
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Mažoretky na soutěžích
O Valašský klobouk a Mia festival

V neděli 17. března se ve sportovní hale ve Slavičíně uskutečnil 4. ročník taneční soutěže O valašský klobouk 2019.

Taneční styly jako jsou mažoretky, roztleskávačky, art, disco dance, disco show, orientální
tance, zumba, hip hop byly rozděleny do téměř

Sportovní halu zaplnily stovky tanečníků

Hip hop, disco, zumba nebo mažoretky. I takové styly tance byly k vidění na taneční soutěži O valašský klobouk, která se konala ve slavi-
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čínské sportovní hale. Přijelo téměř sedm stovek
soutěžících, takže život v centru města dostal pořádně zabrat.
S usměrňováním dopravy a parkováním pomohli slavičínští policisté a dobrovolní hasiči, zázemí měli tanečníci na Orlovně a obří taneční
událost se nakonec odehrála bez problémů. „Povedlo se vše, co se povést mohlo. Hala byla spolu s Orlovnou akorát, atmosféra na soutěži byla
úžasná, tanečníky nepotkal žádný úraz ani žádné nedorozumění,““ chválila akci zástupkyně pořadatelů Petra Zichová.
Krom pořádající taneční skupiny ELES Valašské Klobouky (kterou reprezentuje i několik sla-

30 kategorií a tří bloků. Soutěž byla obsazena téměř 700 tanečníky napříč celou Moravou. Kromě
pořádající taneční skupiny ELES Valašské Klobouky, reprezentovaly své město Slavičín i mažoretky ze ZŠ Slavičín-Vlára. Zúčastnily se soubory
např. z Valašského Meziříčí, Zlína, Otrokovic, Kroměříže, Lipníka nad Bečvou i Kolína.
Na soutěžící čekal kromě diplomu a medaile
i pravý valašský frgál. Jedno z 1. míst patřilo právě našim mažoretkám „Sparklie“, které také poprvé předvedly své zbrusu nové šaty.
ZŠ Slavičín-Vlára měla svá dvě želízka v ohni.
Také naše malé mažoretky „Pinkie“ okusily, jaké
to je mít na svém krku medaile, a to bronzové.
MIA FESTIVAL byla soutěž konaná 13. dubna
ve sportovní hale v Otrokovicích. Pořádal ji spolek „Děti ﬁtness aneb sportem proti drogám“
a semiﬁnálová kola jsou pořádána napříč celou
republikou. Vyslány byly zkušenější mažoretky
„Sparklie“ a na svůj výkon a stříbrný pohár mohou být patřičně hrdé. Sestava se holkám vyvedla a prvenství jim uteklo o jediný bod.
Nejen tato soutěžní klání jsou pro nás motivací pro další práci s dětmi, je to užitečně strávený
čas spojený s příjemným oceněním.
Děkujeme za podporu rodičům, škole a městu
Slavičín.
Mgr. Věra Dorúšková,
Mgr. Radka Častulíková
vičínských dětí), se ukázaly ve svém domovském
městě i mažoretky a roztleskávačky ze ZŠ Slavičín. Přijely také týmy z Horní Lidče, Valašského Meziříčí, Zlína, Otrokovic, ale i Frýdku-Místku nebo Kolína. Pořadatelé měli nachystané pro
účastníky za 1. místa medaile a pravé valašské
frgály, ať mají přespolní účastníci na co vzpomínat.
„Hlavní cena, tedy symbolický dřevěný valašský klobouk, putuje do Lipníku nad Bečvou,““ informovala o vítězi Zichová. Pořadatelé si cení
možnosti přesunu původně kloboucké soutěže
do prostor ve Slavičíně. „Děkujeme za poskytnuté prostory a za to, že jste naši velkou akci podpořili,““ vzkázala městu Petra Zichová.
(šim)

Malí fotbalisté se připravovali na sezónu zimními turnaji
Celkové třetí místo si ze série turnajů konaných v okolních městech odnáší mladší přípravka trénovaná Romanem Überallem a Daliborem
Majcem. Nejlepším střelcem týmu se stal David
Ruman, jehož střely rozvlnily síť sedmadvacetkrát, následoval ho Adam Gerych se 17 a Oliver
Überall se 14 góly. Povedený byl pro malé fotbalisty například turnaj v Uherském Brodě. „V zápase s Brodem se kluci přesvědčili o tom, že nemusí mít respekt ani k vedoucímu týmu,““ uvedli trenéři Majc a Überall, kteří doplnili poděkování pro rodiny hráčů za obětavost při přípravě
domácího turnaje. „Děkujeme zejména maminkám, které se postaraly o výborný bufet a v neposlední řadě fanouškům, kteří kluky přišli podpořit,““ uzavřeli trenéři hodnocení.
Dobře si vedla i starší přípravka FC TVD Slavičín, která se pod vedením trenérů Petra Cuřína a Petra Lukáše zúčastnila v zimním období
šestikolového Zimního satelitního turnaje, který
každoročně pořádá SK SV Bojkovice. Tento turnaj za účasti FC Brumov, TJ Spartak Valašské
Klobouky, SK Vizovice, ČSK Uherský Brod, SK
SV Bojkovice a FC TVD Slavičín má velmi vysokou úroveň a všichni účastníci se vystřídají v pořadatelství jednoho kola turnaje.
Na turnajích naši malí fotbalisté odehráli
spoustu kvalitních a vyrovnaných zápasů. „Naši
kluci obsadili v konečném pořadí čtvrté místo,

Výsledky zápasů ve zkratce
A-tým
Březen
FC TVD Slavičín – FC Přerov 2:1 (1:0)
Branky: P. Švach, Mezírka
FC TVD Slavičín – FK Kozlovice 4:1 (3:0)
Branky: 2x Juřica, L. Šebák, Školník z pen.
FK Bospor Bohumín – FC TVD Slavičín 2:2 (1:2)
Branky: Kalus, Horáček
Duben
FC TVD Slavičín – FC Heřmanice Slezská 1:0
(1:0)
Branky: Školník z pen.
SK Dětmarovice – FC TVD Slavičín 0:6 (0:2)
Branky: 2x Žůrek, 2x Elšík, Juřica, Školník
B-tým
Březen
Sokol Hovězí – FC TVD Slavičín 3:6 (0:2)
Branky: 2x Fojtů, Šťastný, Zvoníček, Goňa, L. Šebák
FC TVD Slavičín – SK Lidečko 3:1 (1:1)
Branky: Fojtů, O. Šebák, Šťastný
Duben
TJ Sokol Choryně – FC TVD Slavičín 3:2 (2:1)
Branky: Fojtů z pen., Staněk
FC TVD Slavičín – TJ Partyzán Prlov 5:1 (1:0)
Branky: 2x Kořenek, 2x L. Šebák, Šťastný
Dorost
Březen
FC Strání – FC TVD Slavičín 3:1 (1:0)
Branky: Ondruš
Duben
FC TVD Slavičín – FC Brumov 4:1 (0:1)
Branky: Dobiáš, Ondruš, Salajka, Staněk
FC TVD Slavičín – Sk Louky 1:4 (0:2)
Branky: Fojtů z pen.

kde jsme se o pomyslnou bednu přetahovali se
sousedním Brumovem,““ nastínili průběh turnajů trenéři Cuřín a Lukáš. Herní zlepšení ve hře
starší přípravky bylo vidět každým následujícím
kolem turnaje. „Podařilo se nám během všech
kol turnaje zapojit všechny registrované hráče

starší přípravky, včetně hráčů mladších ročníků,““ jsou spokojeni trenéři, kteří svým svěřencům děkují: „Přejeme jim, aby měli chuť dále trénovat, a věříme, že i v jarním období budeme
hrát zápasy se stejnou kvalitou a chutí jako doteď.““
(šim)

Kalendář
sportovních akcí

 Orlovna
Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilování,
uvolňování
Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 – 6
let (Hubíková)

 Domácí mistrovské zápasy FC TVD
A-tým
 HFK Olomouc 5. 5. 2019, 10:15
 FC Vsetín 19. 5. 2019, 10:15
B-tým
 FC Semetín 11. 5. 2019 16:30
 Sokol Hutisko-Solanec 25. 5. 2019 17:00
Dorost
 Spartak Hluk 4. 5. 10:00,
 FC Rožnov pod Radhoštěm 18. 5. 10:00
Cvičení
 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

 Akce oddílu turistiky
 5. 5. Luhačovice – Podhradí – St. Světlov –
Luhačovice
 12. 5. Bojkovice – Ploští – Jankulka – Slavičín
 19. 5. Slavičín – Šanov – H. Súča – Žítková
 26. 5. Vl. průsmyk – Vršatec – Brumov

Hrádecký turnaj v nohejbale
a sportovní den
Sobota 25. května, začátek 9.00 hodin
Hřiště Hrádek
Přihlášky na turnaj: tel. 732 841 136

 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)
 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 (Balšanová)
 FIT&CORE
Aktuální rozpis tréninků na Fb stránce FIT&CORE
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Kalendář akcí
Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
 9. 5. – 31. 5.
Jaroslav Šála - Spolehlivý dělník nebe
Výstava ke 105. výročí narození slavičínského rodáka, plk. letectva in memoriam, stíhacího pilota
310. perutě RAF Jaroslava Šály. Vernisáž: čtvrtek 9. 5. 18.00 hodin, galerie knihovny. Výstava
je k vidění v půjčovní době knihovny nebo po domluvě na tel. 577 341 481.
 Čtvrtek 2. 5.
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Odpoledne plné literárních úkolů, scének, her
a malování se skřítkem Nezbedníčkem spojené
s představením knížky Medvídek Pú – Veselé nápady. Určeno rodičům s předškoláky. Začátek:
15.00 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.
 Středa 15. 5.
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý – Ten
píše to a ten zas tohle!
Literárně hudební pořad cimrmanologa a umělce slova psaného, mluveného i zpívaného
Miloně Čepelky a hudebníka a spisovatele
Josefa Pepsona Snětivého. Oba protagonisté pobaví návštěvníky svými bohatými profesními zážitky a představí své nejnovější knihy, které bude
možné po besedě zakoupit.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
 Čtvrtek 23. 5.
Borneo - perla Malajsie
Průlet čtvrtrokem života dobrodruha aneb jak se
z letušky stát programátorem. Fotobeseda slavičínské cestovatelky Rei Furmanové o výpravě
po Jihovýchodní Asii a Borneu. Začátek: 18.30
hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 neděle 12. 5.
Svátek matek
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ,
koncert Josefa Zocha (Šlágr TV),
začátek 15.00 hodin, vstup volný.
 středa 15. 5.
Kluby zdraví
Téma Masáže pro domácí použití, začátek
18.00 hodin, vstup volný.
 pátek 31. 5.
Edukační den
Přednášky, vystoupení dětí, pořadatel Diaklub,
občerstvení zajištěno, začátek 8.30 hodin.
 Akce DDM
 18. – 19. 5.
Předporodní kurzy pod vedením lektorky
Mgr. Martiny Hoferkové
 pátek 31. 5.
Dětský den s domečkem
Hry, soutěže, skákací hrad, malování na obličej,
tvořivá dílnička, začátek 15.00 hodin, vstup volný.
 Další akce
 úterý 7. 5.
Pálení čarodějnic
U hřiště v Nevšové, začátek 16.00 hodin, vstup
volný.
 čtvrtek 9. 5.
Uctění památky padlých ve II. světové válce
U památníků a pamětních deskách ve městě,
bližší program uvnitř zpravodaje
 sobota 11. 5.
Olympijský den
Zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti, pořadatel Rodinné a mateřské centrum Slavičín a hasiči Hrádek, výletiště Hrádek, začátek 14.00 hodin.
 sobota 11. 5.
Slavičínský plamínek a O pohár SDH
Soutěže hasičů dětí i dospělých, pořadatel SDH
Slavičín, Army park, začátek 9.00 hodin.
 sobota 18. 5.
Běh vítězství
Závody pro děti a mládež, pořadatel oddíl atletiky
SK Slavičín, Zámecký park, začátek 9.30 hodin.
 sobota 18. 5.
Půlmaraton miomoveRUN
Běžecký závod, start Městské koupaliště Slavičín
v 9.15 hodin.

 sobota 18. 5.
Muzejní noc
Bohatý program v Městském muzeu Slavičín a
na Horním náměstí, začátek 16.00 hodin, vstup
volný.
 neděle 19. 5.
Sázka o barana
Divadelní představení, pořadatel Klub žen Nevšová, KD Nevšová, začátek 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.
 sobota 25. 5.
Hrádecký turnaj v nohejbale a sportovní den
Kino pro děti
Sokolovna Slavičín, vstup volný
Kocour v botách
 neděle 26. 5., 15.00 h
Oblíbená postava ze zlobřích ﬁlmů o Shrekovi tentokrát zažije svá vlastní napínavá dobrodružství, která časově předcházejí setkání se zeleným zlobrem. Psanec a zločinec s uhrančivým
pohledem se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví vzdušné zámky, zachrání
rodné město a možná i očistí své jméno.
Anim. komedie, USA, 2011, 90 min.

 Sokolovna Slavičín - další akce
 Středa 1. 5.
Oslava Prvního máje – Svátku práce
Akce MO KSČM a Levicového klubu žen s kulturním programem a občerstvením, začátek 14.00
hodin.
 pátek 10. 5.
Koncert Shot-C a pěvecký sbor Cantare
Vokální uskupení Shot-C s hity zpívanými a capella. Začátek 20.00 hodin, předprodej vstupenek
Městské infocentrum Slavičín.
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