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vyjedeme-li autem kousek za Slavičín směrem 
na Lipovou, po naší levici na nás vykoukne vjezd 
do areálu skládky Radašovy. 

V přední části tohoto areálu pak stojí objek-
ty kompostárny. Jedné z největších ve Zlínském
kraji, avšak s mizivým přínosem pro náš region. 

Pamatuji si, že svého času byla naše slavičín-
ská skládka na stranách tohoto zpravodaje před-
mětem mnoha článků. 

Provozní model založený na společnosti, kte-
rou z poloviny vlastnilo město a z poloviny sou-
kromá fi rma, zcela zkrachoval. Skládka je již 
více než rok uzavřena, přeplněna odpadem a té-

měř bez jakýchkoliv prostředků na její rekultiva-
ci. Asi není překvapením, že minulá léta se infor-
macemi o aktuálním stavu na naší skládce po-
někud šetřilo. Čas od času na veřejnost pronik-
ly informace od občanů žijících v nejbližším oko-
lí skládky, například o únicích skládkových vod, 
které v abnormálním množství vytékají z tělesa 
skládky.

Od svého zvolení jsem absolvoval na téma 
skládky desítky jednání, schůzek a rozhovorů. 
Bohužel, slova, která jsem výše uvedl, jsou o ně 
opřena a pevně si za nimi stojím.

Vážím si všech, kteří v minulosti upřímně hle-
dali řešení tohoto vážného problému. Nicméně 

Letní scénu roztančí zahraniční soubory
Začátkem června se letní scéna v Zámeckém parku stane dějištěm 
folklorní přehlídky S písničkú do Slavičína, jež je součástí XV. ročníku 
mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál. 
Těšit se můžeme na zástupce ukrajinského folkloru Družhba 
a Vesnjanka. Ze Slovenska k nám zavítá soubor Malý Vtáčnik, ze 
severní Moravy Soubor lidových písní a tanců Ostravica a folklor 
jihovýchodní Moravy představí FS Světlovánek, CM Bojkovjan a CM 
Koménka. Celým večerem bude provázet Jiří Kokmotos, známý 
především z vysílání Českého rozhlasu Brno.
S písničkú do Slavičína přijedou účinkující v pátek 7. června, program
na letní scéně začne v 19.00 hodin. Vstup je volný. (jip)

stále nás čeká moře práce a nutno dodat, že ji
budou provázet značné náklady. Přesto chci, aby
informace o skládce i kompostárně, občané ob-
drželi. Jedná se totiž o problém veřejný, který
nám z katastru rozhodně neuteče.

Ačkoliv hlavní téma tohoto čísla zpravodaje
není příliš veselé, nesmíme věšet hlavu. V uply-
nulých týdnech jsem přece jen zažil několik mo-
mentů, o které se chci podělit.

Oslava Dne matek, pietní akt památky pad-
lých i historicky 1. slavičínská Muzejní noc pro-
běhly za hojné účasti veřejnosti. Má to smysl, ří-
kám si…

Váš starosta Tomáš Chmela
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Skládce se věnuje i nově zřízený výbor pro životní prostředí
Jak mohli zaznamenat zejména ti občané, 

kteří se zajímají o dění v místní samosprávě, 
na ustavujícím zasedání současného zastupi-
telstva města na konci října byl zřízen výbor za-
stupitelstva pro životní prostředí. Zastupitelstvo 
ze zákona musí zřídit výbory fi nanční a kontrol-
ní, z vlastní vůle však může zřídit libovolný po-
čet dalších výborů, které pojmenuje a zaúkoluje
dle svého uvážení. V tomto případě lze říct, že šlo 
o přirozené vyústění stavu, kdy v našem městě
po léta přetrvávaly environmentální problémy, jež 
se přes veškeré dosavadní snahy nedařilo uspo-
kojivě řešit, přičemž zřízení výboru by mělo na-
pomoci tomu, aby se environmentálními tématy 
na úrovni městské samosprávy zabývali primár-
ně lidé, kteří mají v dané oblasti vzdělání, pra-
covní zkušenosti nebo se jí zabývají ve svém vol-
ném čase.

Na svém druhém zasedání v prosinci pak za-
stupitelstvo zvolilo členy výboru a předsedu
a také jmenovalo tajemnici výboru, která není 
členkou, ale stará se o organizační a adminis-
trativní záležitosti související s prací výboru. Čle-
ny výboru si dle zavedených zvyklostí nominovaly 
politické subjekty kandidující v posledních komu-
nálních volbách a vzhledem k tomu, že nomina-
ce byly napříč politickým spektrem vedeny orien-
tací na odbornost a zájem kandidátů, nemělo za-
stupitelstvo důvod k námitkám. Zahájení činnos-
ti výboru tedy již nestálo nic v cestě.

Účelem prvního zasedání výboru v únoru bylo 
zejména vzájemné seznámení členů včetně
představení jejich odborností a zaměření orien-
tace na konkrétní témata v oblasti životního pro-
středí. Výbor byl dále vedením města sezná-
men s aktuální situací na skládce Radašovy 
a na kompostárně, která se v areálu skládky na-
chází. Dále se diskutovalo o představách členů 

o náplni práce výboru a samotné podobě jeho 
práce. Byl také zvolen místopředseda výboru, je-
hož úkolem má být výkon kompetencí předsedy 
v případě jeho nepřítomnosti, tj. svolání zasedá-
ní, jeho řízení a dohled nad pořízením zápisu.

Druhé zasedání na konci dubna se již zabýva-
lo konkrétním úkolem daným usnesením zastu-
pitelstva. Bylo jím posouzení studie „Posouze-
ní variant realizace rekultivace skládky Slavičín 
– Radašovy“, zpracované odborníkem, který se 
již v minulosti nejrůznějšími aspekty této sklád-
ky opakovaně zabýval a má tedy o vývoji situa-
ce na skládce přehled po dlouhou dobu. Studie 
předložila dvě varianty řešení rekultivace, která 
je nevyhnutelná. Varianta A řeší rekultivaci stá-
vajícího půdorysu skládky bez dalšího navážení 
odpadu, varianta B pak předpokládá doskládko-
vání určitého množství odpadu a úpravu tělesa 
skládky ve smyslu změny jeho půdorysu. Obě va-
rianty jsou co do investičních nákladů srovnatel-
né, druhá z variant přináší výraznou úsporu v po-
době příjmů z poplatků za navezený odpad; nese 
s sebou ale značná realizační úskalí a rizika, ze-
jména v nutnosti zajištění vhodného provozova-
tele skládky na dobu, po kterou by probíhalo na-
vážení dalšího odpadu.

Výbor doporučil zastupitelstvu nechat situaci 
raději posoudit další nezávislou odbornou autori-
tou. V otázce preferování některé z variant stáva-
jící studie výbor nepřijal usnesení, ačkoli většina 
přítomných členů se klonila k variantě A. Vede-
ní města nyní řeší možnosti dalšího posouzení si-
tuace, pokud možno včetně zaměření na proble-
matiku průsakových vod, kterou se stávající stu-
die zabývá jen okrajově. Na základě dalších infor-
mací by pak mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda 
město přijme skládku do svého vlastnictví a po-
stará se o její rekultivaci.

Ačkoli je v tuto chvíli řešení dalšího vývoje
skládky nejvyšší prioritou, výbor pro životní pro-
středí se bude v budoucnu určitě zabývat i mno-
ha dalšími tématy. Předpokládat lze např. zeleň
v intravilánu i extravilánu města, koncepci odpa-
dového hospodářství, revitalizaci nevyhovujících
lokalit, vzhled a čistotu koryta Říky a mnoho dal-
ších. Výbor je v každém případě otevřen i pod-
nětům ze strany jednotlivých občanů, případně
místních spolků, zájmových organizací i dalších 
institucí. Pokud vás trápí nějaký problém z oblas-
ti životního prostředí a znáte některého z členů
výboru, jistě vás rád vyslechne. Kontaktovat mů-
žete též předsedu výboru na e-mailu vojtech.stra-
ka@gmail.com.

Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelstvu 
města za důvěru, kterou do našeho výboru vloži-
lo, paní tajemnici, která plní své úkoly se zname-
nitým nasazením, a zejména členům výboru, kte-
ří se práci věnují ve svém volném čase a zcela
dobrovolně, přičemž musí přijímat odvážná roz-
hodnutí, která mohou mít v případě potvrzení za-
stupitelstvem dopad na několik dalších generací 
občanů Slavičína. 

Vojtěch Straka, váš zastupitel 
za KSČM, předseda výboru pro ŽP

Složení výboru pro životní prostředí:
Ing. František Fojtík (místopředseda)
Ing. Vojtěch Malík
Ing. Miroslav Novák
Ing. Martina Slámečková
Mgr. Vojtěch Straka (předseda)
Ing. Pavel Studeník
Radek Studenka
Jakub Urban
Martin Žák
Ing. Radka Hořáková (tajemnice)

Skládka odpadů Slavičín je problémem, kte-
rý řeší již třetí vedení města. Počátky těchto 
potíží se datují do let 2012 a 2013. Tehdy se
zjistilo, že skládka nebyla provozována v soula-
du s projektem. Nejprve se projevilo nesprávné 
nakládání s odpadními vodami, postupně pak 
také nedodržování projektované fi gury skládky,
nedodržení místa ukládání odpadu a technolo-
gických postupů skládkování a nedostatečné
hutnění.

Ovšem klíčový problém vyplul na povrch až při 
snaze o řešení prvních potíží. Společnost Sklád-
ka odpadů Slavičín, s. r. o., která je společným 
podnikem města Slavičín a společnosti JOGA 
Luhačovice, s. r. o., byla založena v roce 2007
s rozdělením obchodních podílů 50:50. To se
negativně projevilo v době, kdy začaly neshody 
mezi společníky a opakovaně nedošlo ke schvá-
lení potřebných změn valnou hromadou.

Přestože byly podány desítky podnětů jak 
od občanů, zejména bydlících v lokalitě pod
skládkou, tak od města Slavičín na přísluš-
né orgány – Českou inspekci životního prostře-
dí (ČIŽP) a Odbor životního prostředí Krajského 
úřadu Zlínského kraje – k nápravě nevedly. Udě-
lené pokuty odvolací orgán snižoval a kompe-

tentní úřady nenašly žádný jiný účinný nástroj, 
který by tento stav změnil. Kvůli tomu podalo 
město Slavičín v květnu 2015 po jednání na mi-
nisterstvu životního prostředí podnět k zastave-
ní provozu skládky. Ani tady však neuspělo. 

Krajský úřad neshledal stav skládky takový, 
aby byl její provoz zastaven. Česká inspekce ži-
votního prostředí stanovila koncem roku 2015 
nápravná opatření, která měla uvést skládku 
do souladu s projektem. Čas na to měla spo-
lečnost Skládka odpadů Slavičín do konce květ-
na 2016. Termín byl posléze na žádost jednate-
le i přes nesouhlas města prodloužen do konce 
října 2016. 

Tehdy byla provedena kontrola, zda společ-
nost zjednává nápravu. Ukázalo se, že ne a že 
skládka obsahuje o cca 6 411 m3 odpadu více, 
než bylo projektováno. 

Již tehdy mělo dle názoru města dojít k oka-
mžitému zastavení provozu skládky, nicméně vy-
dání rozhodnutí o omezení provozu, které sta-
novilo, že skládka může dále přijímat jen hlínu 
a kamení a nikoliv komunální odpad, trvalo dal-
ších 7 měsíců. 

Na základě požadavku města na vyloučení 
odkladného účinku případného odvolání byl pak 

Jak šel čas se slavičínskou skládkou odpadů
začátkem července 2017 provoz skládky ukon-
čen a následně byl zaměstnankyní společnosti
podán návrh na insolvenci skládkové společnos-
ti, ke kterému se jednatel připojil. 

Bohužel za tak dlouhý časový úsek mezi kon-
trolou a vydáním rozhodnutí o omezení pro-
vozu bylo do tělesa skládky navezeno dalších
7 190 m3 odpadu, což stav skládky ještě zhor-
šilo. V současné době je tedy skládka uzavře-
na a skládková společnost je pod správou insol-
venční správkyně.

Město podalo na policii podnět k prošetření 
skutečností, které vedly k tomu, že společnost
Skládka odpadů Slavičín neodváděla městu zá-
konné poplatky a následně k insolvenci sklád-
kové společnosti. Věc prozatím není ukončena.

V roce 2018 město zadalo zpracování dvou
variant možných způsobů sanace a rekultivace
skládky. Tyto má v současné době již k dispozici
a veřejnosti byly představeny na jednání zastupi-
telstva města dne 14. května 2019. Na základě
vyhodnocení technických a ekonomických as-
pektů obou projektů se bude rozhodovat o dal-
ším postupu města.

Božena Filáková,
bývalá místostarostka města
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Jak vyřešit skládku? Město vybírá ze dvou variant řešení
Co je to rekultivace? Rekultivace znamená 

přijmout opatření, která přispějí k nápravě škod 
způsobených lidskou činností na krajině nebo 
majetku. Při pohledu na těleso skládky v našem 
městě každý občan vidí, že je nutné vrátit přírodě 
to, co jsme jí vzali. Již v okamžiku založení sklád-
ky muselo být všem jasné, že jednou přijde čas,
kdy se bude muset někdo postarat o tuto krajinu. 

Tenhle okamžik nastal a nové vedení města, 
včetně všech zastupitelů, se dostalo do situace, 
kdy se musí problematikou skládky intenzivně 
zabývat. Ano, je zde spousta nezodpovězených 
otázek ohledně míry zavinění konkrétních osob.
Město nerezignuje na vyšetření všech trestných 
činů, které byly po dobu provozu skládky evident-
ně naplněny. Na společnost byla v roce 2017 vy-
hlášena insolvence a skládka je nyní ve sprá-
vě insolvenční správkyně. Od tohoto termínu se 
město snaží předejít ekologické havárii, monito-
ruje stav vody v jímce a v případě potřeby zajiš-
ťuje odvoz a likvidaci vod na ČOV. Náklady na vý-
voz a likvidaci vody ze skládky Slavičín – Rada-
šovy činí k dnešnímu dni (polovina května) téměř 
milion korun.

Nové zastupitelstvo čeká nelehké rozhodnu-
tí v otázce případného převzetí tělesa skládky 
od insolvenční správkyně. Posouzení možností 
rekultivace skládky, kterou zadalo minulé vedení 
města, vypracoval Ing. Rostislav Svoboda.

Posouzení popisuje historii stavu skládky 

a především určení objemu navezených odpadů 
od počátků provozu až do rozhodnutí pozastave-
ní činnosti na skládce vydané Českou inspekcí 
životního prostředí v roce 2017 a navrhuje dvě
varianty dalšího postupu – „Rekultivace sklád-
ky ve stávajícím půdorysu s nově navrženou fi -
gurou“ a „Rozšíření skládky mimo stávající půdo-
rys v rámci stávajícího areálu“. Obě varianty jsou 
zpracovány do částečné projektové dokumenta-
ce a porovnávají technicko-konstrukční, investič-
ní, provozní a časovou vhodnost.

Skládka má několik zásadních problémů, kte-
ré neumožňují provést rekultivaci v souladu s pů-
vodní projektovou dokumentací. Na skládku je již 
nyní navezeno o 13 601 m3 více, než bylo projek-
továno a tím se zásadním způsobem změnila fi -
gura skládky. 

První varianta umožňuje ponechat všech-
ny odpady navezené nad rámec, ale s podmín-
kou velkého přetěžení odpadu. Součástí je i re-
konstrukce panelové komunikace v ploše 670 m2

a výměna stávajícího záchytného příkopu v délce 
170 metrů. S předpokládanými náklady 17 mil. 
Kč.

Druhou variantou je rozšíření stávajícího pů-
dorysu skládky o 1570 m2, což umožní ještě ulo-
žit 18 350 m3 odpadu. Po naplnění skládky by 
byla provedena rekultivace a vybudování nové 
cesty k jímce odpadních vod. Náklady této vari-
anty jsou předpokládány 18,2 mil. Kč. Pokud by 

se našel provozovatel, který by v krátkém časo-
vém úseku navezl potřebné množství odpadu
z okolních měst, mohlo by město získat peníze
z poplatků za uložení odpadu v řádu několika mi-
lionů.

Obě varianty jsou legislativně náročné a musí 
projít schvalovacím procesem mnoha dotčených
orgánů. Ať bude vybrána jakákoliv varianta, bude
potřeba obrovské množství zeminy, kterou provo-
zovatel průběžně v areálu skládky neshromažďo-
val.

Úkolem vedení města je získat co nejvíce in-
formací u odborných fi rem, které mají s rekultiva-
cí a provozem mnohaleté zkušenosti. Společně
se starostou Tomášem Chmelou jsme navštívili
16. května ministerstvo životního prostředí, kde
jsme jednali s náměstkyní pro řízení sekce tech-
nické ochrany životního prostředí. Jednání pro-
bíhalo za účasti ředitelů odborných sekcí minis-
terstva. Velmi důležitá schůzka proběhla s vede-
ním a úředníky Krajského úřadu Zlínského kraje
a České inspekce životního prostředí v Brně, od-
borníky z ČVUT, řediteli skládkových fi rem.

Snažíme se o to, abychom mohli předložit za-
stupitelům pravdivé a ucelené informace o mož-
né rekultivaci. Považujeme za důležité, aby si za-
stupitelé mohli udělat co nejpřesnější obrázek
o možných variantách a rozhodnout se pro jed-
nu z nich.

Monika Hubíková, místostarostka města

Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 5. 6.
plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny

(oranž. pytle) 18. 6.
bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 

10. 6., 24. 6.

Odveze i doveze v podstatě jakýkoli materiál, 
v zimě jej stačí osadit radlicí a sypačem a vy-
slat jej do ulic pomáhat při zimní údržbě chod-
níků a silnic. To je nový třístranný sklápěč znač-
ky Aebi, kterým rozšířily svůj vozový park Služby 
města Slavičín.  (šim)

Balíkovna
Výdejní místo: pošta Slavičín, K. Vystrčila 39
Otevírací doba
Po – Pá: 8:00 – 17:00
Sobota:  8:00 – 10:00

Uloženka
Výdejní místo: prodejna Outdoor-a-sport.cz,
Dlouhá 300 (bývalé „Ságo“)
Otevírací doba
Po – pá: 10:00 – 12:30, 14:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 12:30

Zásilkovna
Výdejní místo: Nářadí Vítek, s. r. o., Dlouhá 300
Otevírací doba
Po – Pá: 7:30 – 16:30
Sobota: 8:00 – 11:00

Výdejní místo:
Květinářství Horák, Mladotické nábřeží 751
Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 11:00

SMS pořídily nový
třístranný sklápěč

Služby města Slavičína - Otevírací doba: 
Po - Pá: 6:30 - 15:00

Otevírací doba sběrného dvoru 
v areálu SMS Pod Kaštany:
po: 8:00 – 17:00
út: 8:00 – 14:30
st: 8:00 – 17:00
čt: 8:00 – 14:30
pá: 8:00 – 17:00
so: 8:00 – 12:00 (1. v měsíci)

Sběrný dvůr Malé Pole
út, čt: 12:00 – 16:00
so: 8:00 – 12:00

Otvírací doby
výdejen balíků

yySlavičany čeká 
změna ve svozu

y

textilu
Také jste se setkali s přeplněnými kontejnery 

na textil? Vedení města se s připomínkami ob-
čanů tohoto typu potýkalo delší dobu. Bohužel 
stávající garant této služby častější svoz nebyl 
schopen navzdory urgencím zajistit. I proto se 
město ve spolupráci s Charitou Slavičín rozhod-
lo ke změně systému. 

Ve spolupráci s novou společností bude zave-
den častější svoz textilu a také jednáme o roz-
šíření počtu sběrných míst. Jelikož se od kon-
ce května do konce června nalézáme v mezi-
dobí, kdy původní společnost stáhla své kon-
tejnery a nový dodavatel bude Slavičín pokrý-
vat od 1. července, prosíme občany o strpení. 
V tomto mezidobí mohou občané odkládat textil 
v areálu Charity, a to každý pracovní den od 7.00 
do 15.00. V úterý a ve čtvrtek bude možné tex-
til dovézt také mezi 15.00 – 17.00. Od července 
pak již budou po městě rozmístěny nové kontej-
nery s častějším svozem.

Zveme Vás na zasedání zastupitel-
stva, které se uskuteční ve čtvrtek 
27. 6. v 16:30. Pokud nemůžete přijít, 
je možné pustit si jej v přímém přeno-
su na internetu. 
Odkaz je na ofi ciálním webu města.
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Cestování za stavebním povolením o další ki-
lometry dále a úředníci bez znalosti místní situa-
ce. To reálně hrozí, pokud ministerstvo pro místní 
rozvoj zruší slavičínský stavební úřad, jak plánu-
je. Malé stavební úřady s třemi a méně zaměst-
nanci jsou nejohroženější a právě takový úřad je 
ve Slavičíně. Dotkne se ho snaha ministerstva 

o rekodifi kaci stavebního práva. „Snažíme se bo-
jovat o zachování našeho úřadu, proto jsme se
připojili k celostátní petici Sdružení místních sa-
mospráv, kterou můžete podepsat na podatel-
ně městského úřadu,“ vyzval starosta města To-
máš Chmela.

Podle něj je návrh ministerstva nerozumný
a odtržený od praxe. Pro Slavičany by to zname-
nalo přemístění úřadu do Luhačovic, a pak mož-
ná i dále do Zlína. „Úředníci povolují stavby pro
území se zhruba desítkou tisíc obyvatel a mají vy-
nikající znalost místního prostředí. Ta by odtrže-
ním stavebního úřadu od městského úřadu nebo
jeho zrušením zcela jistě zanikla,“ podotkl “ sta-
rosta Chmela. Petiční archy ve Slavičíně jsou pro
občany dostupné ve vestibulu městského úřadu
a na městském infocentru.

Na toto téma se ve Slavičíně uskutečnila
15. května také odborná konference na Sokolov-
ně, které se účastnili kromě hejtmana Jiřího Čun-
ka a europoslance Stanislava Polčáka také sta-
rostové z okolí, pracovníci dotčených stavebních
úřadů a zástupci médií.  (šim)

Hrozí zrušení stavebního úřadu ve Slavičíně, můžete podepsat petici
Kompletní znění petice

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zámě-
rem Vlády ČR premiéra A. Babiše odebrat výkon 
působnosti stavebních úřadů obcím, neboť tím
dojde k nepřijatelnému zásahu do polistopado-
vého vývoje vztahu mezi obcemi a státem, k cen-
tralizaci státní moci. Obáváme se postupného 
vymizení stavebních úřadů z regionů a venko-
va. Návrh povede ke zhoršení dostupnosti této 
veřejné služby pro občany a také si vyžádá zby-
tečné přijetí množství nových státních úředníků, 
pronájem či výstavbu nových budov a bude tak 
mít zásadně negativní dopad na veřejné rozpoč-
ty. Protestujeme proti netransparentnímu pro-
cesu přípravy takto zásadních změn, jež ovlád-
la jednostranná stavební lobby, a namítáme ab-
senci odůvodněných analýz návrhu. Zjednodušit
stavební řízení je správný záměr, lze je však pro-
vést i bez zásadních dopadů na výkon veřejné 
správy v naší zemi. 

 Třetí kolo tzv. kotlíkových dotací
Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny 

zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje 
III 10. září 2019 a elektronický příjem žádos-
tí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019
v 8:00 hodin. 

Vlastníci rodinných domů mohou zažádat 
o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pev-
ná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emis-
ní třídy za nový ekologický zdroj tepla, jako je
kotel pouze na biomasu (automatický i s ruč-
ním přikládáním), plynový kondenzační ko-
tel či tepelné čerpadlo. Z kotlíkové dotace lze 
podpořit výměny kotlů realizované už v obdo-
bí od 15. července 2017.

Více informací naleznete na webových 
stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace 
a na webových stránkách města Slavičín. (jip)

 Nová praktická lékařka v ordinaci
po MUDr. Malotové

Ordinace Medica Live, s. r. o., po MUDr. Jo-
laně Malotové, informuje své pacienty o změ-
ně lékaře. Od 13. května začala ordinovat
nová praktická lékařka MUDr. Markéta Mano-
vá. Od 1. června už bude ordinace v běžném 
provozu podle ordinační doby, na niž jsou pa-
cienti zvyklí. 

Od 1. srpna končí Medica Live, s. r. o., 
jako provozovatel ordinace, kterou převezme 
MUDr. Manová.  (jip)

 Nabídka pracovního místa
Městská nemocnice Slavičín hledá na zá-

stupy za dovolenou a nemoc pomocnici 
na úklid (lůžkové oddělení, laboratoř, ambu-
lance). Jedná se o práci na dohodu (vhodné 
pro důchodkyni, ženu na mateřské a rodičov-
ské dovolené, ženu v evidenci na úřadu prá-
ce). Bližší informace o práci a platových pod-
mínkách poskytneme na personálním oddě-
lení nemocnice.
Nástup je možný ihned po zaškolení.
Kontakt: ing. Barbora Strommerová
Tel.: 577 311 617
E-mail: mns.strommerova@seznam.cz

V neděli 12. května proběhla v sále Sokolovny oslava Svátku matek. Maminkám i babičkám přišel s ky-
tičkou osobně popřát pan starosta Tomáš Chmela. Své přání připojily krásnými vystoupeními i děti z ma-
teřské školy Vlára a základních škol Vlára a Malé Pole.

Po dohodě ředitelek mateřských školek s ve-
dením města byl provoz v těchto zařízeních o let-
ních prázdninách zorganizován tak, aby doba, 
během níž budou všechna zařízení uzavřena,
byla co nejkratší. K uzavření obou mateřských 
školek zároveň tak dojde pouze v jediném týd-
nu. Po celou dobu letních prázdnin navíc měs-
to vytvořilo podmínky pro umístění předškolních 
dětí do jedné z mateřských škol, příp. do jejich 
alternativy. 

V nutných případech lze domluvit, aby dítě
v době uzavření školky, do níž chodí, navštěvova-
lo školku, která je v provozu. 

V týdnu od 29. července do 2. srpna, kdy ne-
bude v provozu žádná z mateřských škol, mají ro-
diče možnost umístit předškoláky na příměstské
tábory, které pořádá DDM Slavičín, Nadace Jana
Pivečky, Charita Slavičín a Rodinné a mateřské
centrum Slavičín.  (jip)

Provoz slavičínských mateřských škol o prázdninách

Provoz školek o prázdninách bude organizován takto:
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Vzdělávací středisko je v provozu každý den
od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je možné využívat počí-
tač s internetem zdarma s tím, že denní limit pro ná-
vštěvníka 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.

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme pomo-
cí různých kreativních technik. Bližší informa-
ce 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 červen: Háčkování

Literární soutěž 2018/2019
Na podzim loňského roku vyhlásilo Gymnázi-

um Jana Pivečky a SOŠ Slavičín společně s Na-
dací Jana Pivečky 23. ročník literární soutěž pod 
mottem „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivni-
li budoucnost“ pro studenty základních a střed-
ních škol Zlínského a Trenčianského kraje.

Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích, 
v próze a v poezii. Přestože se jednalo o ně-
kolikátý ročník soutěže, dostaly se nám do ru-
kou opět velmi čtivé a působivé literární počiny. 
Jsme velice rádi, že soutěž vyvolala ve studen-
tech zájem a díky němu vytvořili velmi oboha-
cující texty na téma tak nadčasové jako vnímání 
přítomnosti, abychom ovlivnili naši budoucnost. 

Vrcholem a pomyslným zakončením literár-
ní soutěže bylo setkání se studenty a jejich vy-
učující při slavnostním vyhlášení nejlepších li-
terárních prací. Událost se konala 30. dubna 
poprvé v nových prostorách Gymnázia Jana Pi-
večky v aule s výbornou akustikou, o které se 
mohli přesvědčit všichni přítomní při doprovod-
ném hudebním programu v podání studentské-
ho pěveckého sboru pod vedením Mgr. Markéty 
Maryášové. Všechny přítomné v úvodu akce při-
vítal Mgr. Josef Maryáš, zástupce ředitele.

K úvodnímu slovu se dále připojili vážení hos-
té, kterými byli starosta města Slavičína Mgr. To-
máš Chmela a Ing. Jaroslav Šuranský, člen Ro-

tary klubu Zlín. Před společným předáním věc-
ných cen se ujala slova paní ředitelka Nadace 
Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková, která zhod-
notila celý průběh soutěže a seznámila přítom-
né se statistikou.

Dále k jednotlivým kategoriím literní soutěže 
se vyjádřila i samotná odborná porota. Dle jejich 
slov vybrat vítěze bylo jako každoročně velmi ne-
snadné. Přesto porota složená z řad pedagogů 
českého jazyka a spisovatelů ze Zlínského kra-
je vybrala. Vítěznou prací v oboru prózy se stala 
práce Markéty Hurtové z Masarykova gymnázia, 
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné ško-
ly zdravotnické Vsetín, druhé místo získali stu-
denti Cyril Poštulka z Gymnázia a Jazykové ško-
ly s právem státní jazykové zkoušky a Matěj Adá-
mek z Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové 
školy s právem státní jazykové zkoušky Uherský 
Brod a třetí místo Karolína Papalová ze Strednej 
zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Tren-
čín a Jan Bubanec z Gymnázia Bohumila Hraba-
la v Nymburce.

V oboru poezie udělila odborná porota první 
místo Adéle Mikuláškové z Gymnázia Zlín, Lesní 
čtvrť, druhé místo získali studenti Lucie Vanessa 
Gazdošová z Gymnázia a Jazykové školy s prá-
vem státní jazykové zkoušky Zlín a Diana Janíč-
ková ze Strednej odbornej školy Púchov. Tře-
tí místo odborná porota udělila čtyřem studen-
tům, a to Elišce Trčálkové z Masarykova gymná-
zia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné 
školy zdravotnické Vsetín, Sami Dvořák ze Střed-
ní školy oděvní a služeb Vizovice, Martině Han-
kové ze Strednej umeleckej školy Trenčín a Nele 
Malé z Masarykova gymnázia, Střední zdravot-
nické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 
Vsetín.

Děkujeme ještě jednou všem studentům, kte-
ří se do soutěže přihlásili, a gratulujeme auto-
rům vítězných literárních prací. Věříme, že se 
i v nadcházejícím roce budeme těšit obdobné-
mu, ne-li většímu zájmu o účast literární soutě-
že, která bude vyhlášena na podzim 2019 pro 

V rámci projektu Vytvoření komunitního 
plánu na území ORP Luhačovice, reg. č. CZ
.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 Vás 
budeme postupně seznamovat se sociální-
mi službami, které je možné využívat na úze-
mí ORP Luhačovice. Článek Vám představu-
je službu rané péče. Raná péče je terénní so-
ciální služba poskytovaná rodinám s dětmi,
od narození do 7 let dítěte, které je zdravot-
ně postižené nebo je jeho vývoj ohrožen v dů-
sledku nepříznivého zdravotního stavu. Raná 
péče je zaměřená na podporu rodiny a dítěte
v jeho přirozeném prostředí, provázení rodiny 
v obtížné životní situaci. Poradce navštěvuje 
rodinu v domácím prostředí, kde se dítě cítí 
bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. 
Služba je poskytována bezplatně.
 STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s. 
nabízí služby pro rodiny s dětmi s mentál-
ním, pohybovým a kombinovaným postižením 
a s ohroženým vývojem. Kontakt: Chlumská 
453, 763 02 Zlín – Louky, tel: 739 777 729,
email: ranapece.zlin@volny.cz, Jana Hu-
náková, vedoucí služby, tel: 731 011 204,
email: hunakova@ranapecezlin.cz. 
 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
odborná služba určená pro rodiny s dět-
mi se zrakovým a kombinovaným postiže-
ním. Kontakt: Nerudova 7, 602 00 Brno, tel: 
541 236 743, 777 234 134, email: brno@ra-
napece.cz, www.ranapece.cz, Mgr. Karla Něm-
cová, vedoucí pobočky, tel: 777 234 034, 
email: vedouci.brno@ranapece.cz.
 CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM 
O. P. S., Raná péče pro Moravu a Slezsko
služba pro rodiny s dětmi se sluchovým a kom-
binovaným postižením. Kontakt: Jungmanno-
va 25, 779 00 Olomouc, tel: 739 642 677, 
733 181 497, 
email: ranapecemorava@detskysluch.cz, 
Mgr. Anna Kučerová, PhD., vedoucí služby.
Na území celého Zlínského kraje dále působí: 
Auxilium o. p. s. a Diakonie.

Mgr. Pavlína Stolaříková

Raná péče v ORP
Luhačovice

pp

školní rok 2019/2020. Poděkování patří také
studentům pěveckého sboru Gymnázia Jana Pi-
večky a SOŠ Slavičín a sbormistryni Mgr. Marké-
tě Maryášové.
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Ekofarma Javorník

Na návštěvě v Envicentru

První místo
v národním kole

Návštěva KovoZoo ve Starém Městě

Protože ekologická výchova dětí patří k na-
šim důležitým cílům, žáci čtvrtého ročníku oslavi-
li Den Země návštěvou Recyklačního ekologické-
ho centra ve Starém Městě.

Z vyhlídkového vláčku Steelinka si prohlédli 
celý areál, viděli, kde se shromažďuje, třídí a re-
cykluje kovový a elektronický odpad.

Nejvíce je zaujala jedinečně propracovaná zví-
řata v životní velikosti vyrobená z kovového od-

Skvělý výkon podali naši žáci 26. dubna v čes-
kém národním kole soutěže „Voda v krajině“ po-
řádané Envicentrem Pro krajinu ve Vysokém Poli.
Získali 1. místo a postoupili do mezinárodního
kola, kde se utkají se slovenskými týmy. Navíc
pro svou třídu vyhráli dvoudenní pobyt v Envicen-
tru Pro krajinu.

Tříčlenná družstva žáků 7. tříd soutěžila
ve znalostech o hospodaření s vodou, vlastnos-
tech vody, životě ve vodě i o funkce vody v příro-
dě. Své praktické znalosti zúročili žáci při pozná-
vání živočichů žijících ve vodě a u vody, tvořivé
nadání si vyzkoušeli u malování čističky odpad-
ních vod nebo při vytváření krychle z přírodního
materiálu o objemu jeden litr. 

Děkujeme našim žákům Vlastimilu Surému, Ji-
římu Mačkovi a Petru Rakovi za výbornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Petra Barošová

padu v KovoZoo. Zvířata však nebyla to jediné,
co žáci viděli. Vyšlápli si i na 27metrový maják
Šrotík, zatočili kormidlem na pirátské lodi Nadě-
je a prohlédli si největší vyrobené letadlo ještě
v Československu.

Vše pro ně bylo zajímavé, a tak se loučili sli-
bem, že se do KovoZoo určitě někdy vrátí.

Mgr. Darja Konečná, 
Mgr. Helena Kovaříková

Chlapci a děvčata z 8. ročníku navštívili 3. květ-
na Ekofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří. Mohli
tak nahlédnout do výrobních procesů mléčných
pochutin, které pravidelně odebírají v rámci pro-
jektu „Mléko do škol“. V průběhu programu vidě-
li výrobnu mléka, kravín a v neposlední řadě pro-
dejnu mléčných výrobků z Ekofarmy. Školní sku-
pině byla vysvětlena značka „BIO“ a její porovná-
ní s mléčnou velkoprodukcí. Součástí prohlídky
byla i ochutnávka sýrů a mléčných nápojů. Žáci
měli možnost vidět naživo práci zemědělců, kte-
rá je v našem regionu důležitá. 

Mgr. Petr Malec

Dne 7. května zavítali žáci 2. ročníku do „Envi-
centra Pro krajinu“ ve Vysokém Poli. Byly pro ně
připraveny dva výukové programy, a to „Na stat-
ku“ a „Kompostuj i Ty!“.

Paní lektorky zábavnou formou seznámily děti
se zvířaty, která se dříve na statku chovala, s je-
jich ustájením i krmením a s principem vzniku
kompostu. 

V druhém programu „Kompostuj i Ty!“ žáci tří-“
dili, co všechno patří do kompostu. Na závěr pro-
gramu pozorovali pod lupou půdní živočichy po-
máhající kompostovacímu procesu.

Výukové dopoledne si naši druháci užili na čer-
stvém vzduchu a odnesli si spoustu nových po-
znatků. Mgr. Radka Častulíková

Postupem z okrskových kol si fotbalisté naší 
školy zajistili postup do Okresního fi nále turna-
je McDonald´s Cup. Toto sportovní klání se ode-
hrálo dne 7. května a zúčastnilo se celkem šest
postupujících škol ze Zlínského kraje: ZŠ Okruž-
ní Zlín, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Valašské 
Klobouky, ZŠ Slušovice, ZŠ Tlumačov a ZŠ Sla-

Ovládli jsme okresní finále McDonald´s Cupu
vičín-Vlára. Se ziskem 13 bodů a celkovým skó-
re 14:0 jsme si z 1. místa zajistili postup do Kraj-
ského fi nále.

Tým ZŠ Slavičín-Vlára: Patrik Fojtů, Adam Ptá-
ček, Josef Vacula, Tomáš Homola, Matyáš Dorú-
šek, David Ruman, Martin Both, Oliver Überall,
Adam Liška a Jan Valenta. Ing. David Ptáček

ZŠ Slavičín-Vlára Vás srdečně zve na 

slavnostní ukončení 
školního roku 

na letní scéně 
v pátek 28. června

od 8.30 hodin.
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Instalace nového CNC frézovacího centra Dne 13. května byla
Radou Zlínského kra-
je jmenována do funk-
ce ředitelky školy Mgr. Li-
buše Pavelková, a to od
1. června.

Poslední týden v dubnu fi rma Kovosvit MAS 
Machine Tools, a. s., přivezla na střední odbor-
nou školu CNC frézovací centrum. Projekt s ná-
zvem Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín – 
CNC centrum ve výši 2 093 194 Kč bude fi nan-
cován z OP IROP. Škola tak doplní již čtvrté CNC 
pro žáky strojírenských oborů Mechatronik a Ob-

ráběč kovů. Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_075/0008137 je však investiční podpora 
všech technických oborů na škole. Škola tak pa-
tří mezi nejlépe vybavené strojírenské školy Zlín-
ského kraje.

 Krajské kolo SOČ – dne 23. dubna se na Gym-
náziu v Uherském Brodě uskutečnilo krajské kolo 
Středoškolské odborné činnosti. Naši studen-
ti opět získali přední místa s postupem do celo-
státního kola: 
Jan Sova (obor fyzika) 1. místo a postup do celo-
státního kola, Marie Kuželová (obor učební po-
můcky) 2. místo (postupuje do licitace o účast 
v celostátním kole), Daniela Zichová (obor eko-
nomika) 2. místo, Marie Koudelová (obor fi lozo-
fi e) 3. místo, Michal Šenkeřík (obor strojírenství) 
6. místo, Nikol Fojtů (obor pedagogika, psycholo-
gie) 8. místo. Všem z nich blahopřejeme a děku-
jeme za reprezentaci školy.
 V 8. ročníku krajské soutěže Chemie ob-
jektivem, kterou pořádá Střední odborná ško-
la a Gymnázium Staré Město, se v první katego-

Úspěchy studentů v soutěžích

V rámci projektu z OP Interreg V-A Slovenská
republika - Česká republika Zvýšení technické
a odborné kvalifi kace žáků v příhraniční oblas-
ti Zlínského a Trenčianského kraje se uskutečni-
la v dubnu další aktivita stáží učitelů partnerské
školy SOŠ Dubnica nad Váhom. Kolegové ze Slo-
venska měli možnost seznámit se s moderními
technologiemi, které ve své škole nemají, a sou-
časně si s našimi učiteli vyměnit zkušenosti ze
vzdělávání v technických oborech. Projekt má
rozpočet 217 278 eur.

Návštěva v rámci 
projektu spolupráce 
se SOŠ Dubnica
p j p p

nad Váhom

Ve středu 24. 4. 2019 se náš školní pěvecký
sbor pod vedením Mgr. Markéty Maryášové zú-
častnil již 50. ročníku Festivalu gymnaziálních
souborů. Jedná se o nesoutěžní přehlídku, kte-
ré se účastní hudební i taneční soubory z celé
Moravy. Ani mezi velkými soubory ze Zlína, Os-
travy nebo Uherského Hradiště se však náš malý
sbor neztratil. Pěvecký výkon našich studentů 
také podtrhl skvělý doprovod na hudební nástro-
je v podobě klavíru, houslí a příčné fl étny. Tato
akce byla fi nančně podpořena městem Slavičín.

Pěvecký sbor GJP
reprezentoval školu
na festivalu
v Otrokovicích

rii žáků základních škol a odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií umístila Anastázie Caho-
vá na 2. místě s fotografi í „To je ale pech, zrezivěl 
nám plech, taje na něm sněh“.
 Výsledky krajského kola soutěže zaměřené 
na informační technologie Offi ce Arena 2019 
se v soutěžní kategorii A umístili Ondřej Machů 
z kvarty na 1. místě a Lukáš Dulík ze sekundy 
na 2. místě. V soutěžní kategorii B Jan Červeňan 
z G2 získal 2. místo. V celostátním fi nálovém kole 
soutěže v soutěžní kategorii A obsadil Ondřej Ma-
chů 2. místo.
 Výsledky krajského kola Astronomické olym-
piády v kategorii EF potvrdily 5. místem Kristýny 
Bělušové z tercie, že na naší škole již tradičně as-
trofyzika pod vedením Mgr. Ivo Rohleny je na vy-
soké úrovni.

V pondělí 13. května nás maminky malých 
dětí čekalo hezké odpoledne strávené v mateř-
ské školce v Hrádku. Děti si pro nás připravily
dlouhé pásmo písniček a dokonce nás čekaly
i dvě hrané pohádky. Mladší děti si nacvičily po-
hádku O Palečkovi a ty starší O bílém koťátku.

Všem dětem se to náramně povedlo a naše 
malé ratolesti jsme odměnily velkým potleskem. 
Jako dárek jsme od dětí dostaly milá přáníčka 

ŠOslava svátku maminek v MŠ Hrádek
s fotkou a sladkou pusu.

Po vystoupení maminky a babičky čekalo pří-
jemné pohoštění. Děti pro nás upekly a nazdo-
bily linecká srdíčka. Paní kuchařky přichystaly
výborné jednohubky se čtyřmi druhy pomazá-
nek a k tomu nám uvařily kafíčko. Velký dík pa-
tří paním učitelkám Aleně Gbelcové a Blance
Smolíkové za trpělivost s našimi nejmenšími.

Gabriela Ondrašicová
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tegorii. Honzovi patří velká gratulace a vedoucí-
mu Jožkovi Svitákovi, který pečlivě mladé šachis-
ty vede a motivuje, přejeme další úspěšné žáčky.

Je na čase popřát dětem super prázdniny
a dospělákům zaslouženou dovolenou. Ať se vše
vydaří podle představ.

Náš školní rok bude započat jako obvykle
1. října. Nicméně, na počátku nového školního
roku mohou naši klienti počítat s nabídkou pra-
videlných aktivit – zájmových kroužků tak, jak
tomu bylo v předchozích letech. Včas se tedy do-
zvíte pro vás většinu potřebných informací.

Ivana Fojtíková, DDM Slavičín

V Z P O M Í N Á M E

Dne 1. června 2019 to bude 15 let, kdy nás 
navždy opustil pan František KOSTKA.

Dne 5. července by se dožil 70 let. 
Stále s láskou a úctou vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Dne 2. června 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana 

Františka STRNADA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 1. června 2019 si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí pana

Josefa BUREŠE z Hrádku.
S úctou a láskou vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují manželka 
Irena, dcera Ivana s rodinou, synové Radek 

a Josef s rodinami.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, 
známým a také spolubydlícím z penzionu

za květinové dary a účast při poslední 
rozloučení s paní Ludmilou HRDLIČKOVOU.

Zarmoucená rodina

Dne 21. června 2019 
si připomeneme 10. výročí úmrtí pana

Františka BURDĚJE z Nevšové. S láskou 
a úctou vzpomínají manželka a synové.

Dne 27. června 2019 by se dožil 75 let
pan Ladislav JURČA ze Slavičína. 
Dne 31. července si připomeneme 

35. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 20. června 2019 vzpomeneme 
10. výročí, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
Josef MAREK z Jestřabí.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 27. června 2019 uplyne 
30 let od úmrtí pana Emila REMEŠE

z Petrůvky – bývalého elektrikáře
Svitu Slavičín.

S láskou a úctou na hodného tatínka
a dědečka vzpomínají dcery Drahomíra 
a Zdenka, vnuci Libor, Lenka, Monika,

Ivona, Jana a Radek s rodinami.

Společenská kronika

V lednu 2019 uplynulo 10 let
od úmrtí Anny PAZDEROVÉ a v červnu 

25 let od úmrtí Aloise PAZDERY.
Na své rodiče vzpomínají 

dcera Alena a syn Jirka s rodinami.

Dne 9. června 2019 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 
Aloise ANDRYSE z Lipové. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 4. června 2019 by se dožil 90 let
pan František SMOLÍK a dne

17. července uplyne 20 let od jeho 
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, syn s rodinou,
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 13. června 2019
si připomeneme 5. smutné výročí 

úmrtí paní Věry ŠÁLOVÉ z Rudimova. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou 
vzpomínají synové s rodinami.

Dne 2. června 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás nečekaně

opustila naše maminka,
babička a prababička,

paní Ludmila HABANCOVÁ
ze Slavičína-Hrádku. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

NAROZENÍ – BŘEZEN
Jaromír a Šárka Bendovi – syn Jaromír

NAROZENÍ – DUBEN
Martin a Veronika Maryášovi – syn Marek
Pavel a Klára Kosečkovi – dcera Bianka
Martin a Lucie Knotkovi – dcera Bella
Tomáš Liška a Andrea Svobodová – dce-
ra Klára
Vladimír Mikuš a Lucie Burešová – dcera
Elen

SŇATKY - DUBEN
Patrik Štefaník a Veronika Vašičková
Vlastimil Zemánek a Ivana Bařinková

ÚMRTÍ 
 4. 4. 2019  Anna Štěpančíková, 
  78 let, Kochavec
 14. 4. 2019  Anežka Kosečková,
  77 let, Nevšová
 22. 4. 2019  Břetislav Remeš,
  58 let, Fryšták
 24. 4. 2019  Ludmila Hrdličková,
  84 let, Hrádek
 27. 4. 2019  Anna Hamalčíková,
  90 let, Lipová
 28. 4. 2019  Miroslav Barcůch,
  70 let, Slavičín

Měsíc květen se pozná, že se nám zahrádky 
krásně barví rozkvetlými kytičkami, ale i podle 
toho, že děti jsou už jednou nohou v prázdnino-
vém čase. 

Koncem června se zavřou dveře škol a otevřou
se brány prázdnin. Je tedy na místě zrekapitulo-
vat minulé období. Jen velmi stručně: mnohokrát 
děkuji interním pracovnicím zařízení za jejich pra-
covní nasazení v tomto školním roce, který po-
malu končí. Za nasazení nejen v pracovních týd-
nech, ale mnohdy i o víkendových dnech.

Externím pracovníkům děkuji za vedení na-
šich zájmových kroužků. Velmi si vážím toho, že 
se věnují dětem a mnohdy i mimo ofi ciálně sta-
novenou dohodu mezi naším zařízením a jimi. 
Za to, že byli dětem kamarády, ledacos užitečné-
ho je naučili, pomohli rozvoji jejich zájmu. Jezdili 
s nimi po zápasech, turnajích, přehlídkách, sou-
těžích, mnozí z nich většinou o víkendech. 

Výsledky, kterých dosáhli, jsou součástí moti-
vace práce jak vedoucích, tak především dětí. My 
v domečku se již plně věnujeme přípravám pro-
gramu na letní aktivity, jejichž nabídku naleznete 
na webových a facebookových stránkách DDM. 

Proto rychle využijte poslední místa na námi na-
bízené příměstské tábory.

A jaké úspěchy máme aktuálně za sebou?
Na začátku dubna naše Orientální tanečnice

na soutěži Světlo Orientu, vyhrály zlatou medaili
a postupují do Národního kola.

Dne 27. dubna se konaly rybářské zkoušky
v Brumově-Bylnici, které všichni naši mladí rybá-
ři úspěšně složili. Všem moc blahopřejeme a pře-
jeme „Petrův zdar“ a trpělivost při použití vědo-
mostí v praxi. Poděkování také patří vedoucím
Miroslavu Milkovi a Vratislavu Rašovskému, kte-
ří se dětem věnují a vzorně každým rokem děti
připravují.

Hašičská soutěž TFA ve Vizovicích, kde se zú-
častnili mladí hasiči a mezi nimi dvě mini hasiča-
ta. Děti obsadily krásná přední místa a zaslou-
ží si obrovskou gratulaci za sportovní výkony. Ve-
doucím moc děkujeme za výbornou a obětavou
práci s dětmi.

V sobotu 11. května se v Brumově-Bylnici zú-
častnili naši šachisti šachového turnaje Hrad-
ní věž, kde v mladší kategorii uspěl Honza Pfei-
fer, který vyhrál všechny zápasy a tím i celou ka-

Zprávičky z domečku pro děti Zápis do výuky folklorního tance pro školní rok 
2019/2020 proběhne ve středu 12. 6. 2019 
od 14.30 – 16.00 hodin v budově DDM Slavi-
čín. Určeno pro děti 10 – 15 let, informace tel.: 
731 163 592.
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Helpfi nance-fi nanční služby, s.r.o.

Vám nabízí refi nancování půjček, podnikatelských 
úvěrů, vyplacení závazků či exekucí...
Bez skrytých poplatků a bez provizí
Požadovaná zástava nemovitosti, nebo komerčních 
prostor
Do 48 hodin nabídneme řešení na míru
konzultace zdarma, kontakt 773551703
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Ve čtvrtek 9. května jsme se sešli na slavičín-
ském hřbitově, abychom vzdali čest památce na-
šich občanů, kteří zahynuli ve druhé světové vál-
ce. Věnec k památníku obětí položili starosta 
Mgr. Tomáš Chmela a předseda Klubu přátel his-
torie Slavičínska Ing. Miroslav Kadlec.

Uctili jsme památku obětí války

Na začátek prázdnin nejezděte pryč, přišli byste o špičkové kulturní události

Přestože počasí bylo velmi nepříznivé, Adé-
la Čechová, Eliška Drozdová, František Bublan
a Matouš Bublan ukázali, že slavičínští skauti se
deště nebojí. Jejich čestná stráž byla důstojnou
ozdobou všech navštívených pietních míst.

U hrobů spojeneckých vojáků vzdali čest, spo-

lečně s představiteli města, i naši milí hosté, čle-
nové Svazu letců ČR gen. Karla Janouška z Pře-
rova a členové Klubu vojenských výsadkových ve-
teránů plk. Vladimíra Maděry Zlín.

Následně se účastníci pietního aktu vydali 
do Hrádku k uctění památky pplk. Josefa Šebes-
tíka, pilota čs. 311. perutě RAF, a rumunského
vojína jménem Cherchine Murin, který padl v boji
při postupu našich osvoboditelů poblíž křižovatky
silnic od Kolelače k Šanovu.

Rovněž jsme nezapomněli pověsit věneček
pod pamětní desku připomínající plk. Josefa
Stehlíka, uznávaného stíhací pilota, který v na-
šem městě nalezl nový domov a oddané přátele.

U budovy banky na Horním náměstí jsme
vzdali úctu našemu rodákovi plk. in memoriam
Jaroslavu Šálovi, stíhacímu pilotovi čs. 310. pe-
rutě RAF.

Pietní putování jsme ukončili před slavičín-
skou radnicí uctěním památky dalšího rodáka,
pplk. gšt. in memoriam, Jana Slavíka. Staros-
ta města Tomáš Chmela zde poděkoval všem
účastníkům a vyslovil přání, abychom i nadále žili
v míru. Důstojným zakončením byla minuta ticha
za všechny padlé ve válkách a česká státní hym-
na, kterou zazpíval pan Lubomír Frait.

Na závěr vzpomínkového dne v městské
knihovně proběhla vernisáž výstavy fotografi í 
a dokumentů „Jaroslav Šála – spolehlivý dělník
nebe“, otevřená v předvečer 105. výročí jeho na-
rození.

Ladislav Slámečka

Horkýže Slíže, Mirai nebo Olga Lounová. I tito 
interpreti navštíví začátkem prázdnin Slavičín, 
proto se nevyplatí jet na dovolenou, ale zúčastnit 
se jak Karpaty Festu, tak Slavičínských slavností. 
Že nevíte, o jaké akce jde? Karpaty Fest je nové 
jméno akce, kterou jste znali pod názvem Dět-
ský den a koncert. Slavičínské slavnosti jsou pak 
o týden později konaná akce, jež se dříve jmeno-
vala Parkpárty.

Nové názvy však nejsou jediné změny. Karpa-
ty Fest se rozrůstá a po loňském ročníku, kdy se
z Hrádku přesunul koncert i dětský den do zá-
meckého parku, naroste i počet pódií a inter-
pretů. „Tento ročník děláme opravdu ve velkém 
a má nám pořadatelům ukázat, zda mají lidé 
o tak velkou akci zájem, nebo jestli máme své
snažení ukončit,“ naznačili “ pořadatelé Marcel 
„Majoš“ Zvonek a Šárka Valčíková, kteří se i le-
tos opírají o spoustu dobrovolníků. „Bez nich by 
to vůbec nešlo, takže jim moc děkujeme!“ doda-“
li pořadatelé.

Ve druhém dnu akce, kdy se tradičně koná 
program pro děti, nově přibyl i gastrofestival, s je-
hož pořádáním pomáhá pořadatelskému týmu 
profesionální agentura. Do Slavičína tak přijedou 
čtyři desítky prodejců, kteří nabídnou například 
žabí stehýnka, hmyzí a šnečí kuchyni nebo nej-
různější typy hamburgerů či rolovanou zmrzlinu. 
Se spoustou novinek souvisí ale i zdražení vstu-
penek, celovíkendové vstupné v předprodeji sto-
jí 450 korun, pro děti je vstup na páteční kon-
cert za 250 korun (na místě v pátek o 50 korun 
víc, pozn. red.).  

V pátek v parku vystoupí Mirai, Adam Ďuri-
ca, Pokáč, Horkýže Slíže, Motorband, Dareband 
a další. V sobotu bude program probíhat také 

na dvou pódiích. Na jednom se uskuteční ku-
chařská show a gastrofestival. Druhé pódium
bude vyhrazeno pouze dětem, celým programem
bude provázet kouzelník Jirka Hadaš, vystoupí 
Sváťovo dividlo a mnoho dalšího. Na sobotní dět-
ský den a gastrofestival mají děti vstup zdarma
a dospělí zaplatí 100 korun.

Zdarma pro všechny je vstup na Parkpár-
ty, která nově nese název Slavičínské slavnosti.
Na nich vystoupí po několika letech „odpočinku“
například slavičínská skupina Ocelot nebo zpě-
vačka Olga Lounová. Návštěvníci akce si budou
moci vyslechnout i interprety dalších hudebních
žánrů – nebude chybět dechovka, bubnování pro
radost či vystoupení Slavičínských cérek.

Nejen fanoušci rychlých aut ocení možnost
prohlédnout si vystavené vozy z Barum rally.
„K vyzkoušení jízdy do kopce budou nachystána
elektrokola, se kterými můžete zkusit vyjet napří-
klad na Panskou louku,“ upozornila “ vedoucí info-

centra Marie Studeníková. 
Odpoledne bude v parku vystavena i hasič-

ská a vojenská technika, děti budou mít mož-
nost hrát si s Bořkem Stavitelem nebo se pro-
jet na ponících. V areálu parku budou i koloto-
če nebo ukázka dravců ze Stanice ochrany fauny
v Hluku. Záchranu lidského života si budou moct
zájemci vyzkoušet na zdravotnickém stanovišti. 
Nebude chybět ani tradiční výběr z mnoha druhů
piv. Podrobnější program celého dne bude zve-
řejněn v červnu na plakátech a také v červenco-
vém čísle Slavičínského zpravodaje.  (šim)

Základní umělecká škola Slavičín
vás srdečně zve na tradiční akci

ZUŠ V PARKU
kde společně oslavíme 

40. narozeniny naší školy.
V pátek 14. 6. 2019 od 17.00 hodin

pro vás hrajeme, zpíváme 
a vystavujeme na letní scéně

 Zámeckého parku ve Slavičíně.
Na setkání se těší žáci 
a učitelé ZUŠ Slavičín.

Akce je fi nančně podpořena
městem Slavičín.
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Jan Pivečka byl vizionář podobně jako To-
máš Baťa. A podobně jako on se snažil zlepšo-
vat podmínky svých pracovníků. Proto ve 40. le-
tech postavil vedle továrny JAPIS, administrativ-
ní budovy i Společenský dům s restaurací a ku-
chyní, byty a ubytováním pro hosty v jednom pa-
tře. Po roce 1948 byly z těchto pokojů vytvoře-
ny malé byty. V 60. letech byl Společenský dům
přestavěn na polikliniku a v přízemí vznikla zá-
vodní jídelna s kuchyní, kam se chodili stravovat 
pracovníci Svitu (dnešního Prabosu).

Lékaři na poliklinice poskytovali zdravotní 
péči po desítky let v dispozičně nezměněných 
prostorech. Do rukou Jana Pivečky se budova 
po revoluci vrátila a on sám měl až do své smrti 
v roce 2004 v hlavě záměr na její rekonstrukci. 
Nakonec ji ale kvůli svému vysokému věku radě-
ji prodal městu, které se zaručilo, že v poliklinice

Protože jsem se již v této krásné budově na-
rodila a prožila téměř 17 let svého dětství, mám
k ní vztah a neumím se vyhnout emocím. Budu
používat název hotel, tak se budově tehdy říka-
lo. Bylo v něm šest krásných prostorných bytů se 
dvěma nebo třemi pokoji, s ústředním topením, 
parketovými podlahami, velkými okny a s balko-
nem. V jednom z těch bytů jsme bydleli a v něm 
– tedy doma – se narodili i moji sourozenci s po-
mocí porodní asistentky paní Tomancové nebo 
paní Petrové.

Z balkonu jsme měli výhled na náměstí. Nás
děti zajímalo všechno. Co se děje v obcho-
dě u Latináků, který autobus přijel k benzinové
pumpě, a kdo pumpu obsluhoval, zda starý pan 
Latinák nebo jeho dcera Jarmila. Která fronta
na maso je delší, zda v masně u Častulíků nebo 
v masně u Málků? Musela jsem chodit vystát 
frontu, aby maminka mohla dělat něco užitečněj-
šího. Kupovalo se tehdy např. 30 dkg hovězího
na polévku, v 50. letech masa ještě dost nebylo.

V neděli po ránu jsme mohli pozorovat, zda se 
již shromažďují muži před Záložnou, aby si za-
hráli taročky. To byli ti, kteří nechodili do koste-
la na mši. A už jsme věděli, že ti nepřijdou na ta-
roky do restaurace, která byla v přízemí hote-
lu. V oblacích cigaretového kouře se tam točilo 
a roznášelo pivo. Pamatuji si, jak se do skladů 
válely bečky a od Strachotů vozily bedny se so-
dovkami.

V restauraci se pořádaly „čaje“, tedy taneč-

zdravotní péči pro obyvatele Slavičína zachová. 
Pokud se po revoluci v budově prováděly 

úpravy, spočívaly hlavně ve vybavení jednotli-
vých ordinací. V roce 2005 vyslyšelo město po-
ptávku seniorů a za plného provozu se do polikli-
niky vestavěl výtah, který usnadnil pohyb v bu-
dově hlavně starším a pohybově handicapova-
ným lidem. Přibyl také nový bezbariérový vstup 
ve směru od potoka. K tomuto projektu se při-
pojil soukromý investor, pro kterého byla v pří-
zemí vybudována nová lékárna a rehabilitační 
středisko.

Nové vedení města se už při koaličním vyjed-
návání v roce 2018 shodlo, že do budovy polikli-
niky je potřeba investovat. Plánované opravy če-
káren, zateplení střechy a klimatizace vnitřních 
prostor však momentálně musí ustoupit důleži-
tějšímu cíli – nové zubařské ordinaci. V posled-

ní zábavy s hudbou. Soustřeďovala se tam k po-
bavení mládež, tak jako dnes před diskotékami, 
a také vojáci z blízkých kasáren. Důsledkem toho 
bylo nemálo uzavřených manželství mezi míst-
ními děvčaty a vojáky základní služby. Prostory 
sloužily i jako kavárna, byly pak otevřeny po uza-
vření jídelny po celé odpoledne i večer.

K jídelně samozřejmě patřila i kuchyň, na tu 
dobu docela moderní. Měla funkční výtah, 
ve kterém se převáželo nádobí na mytí do skle-
pa, případně svezl i nás děti.

ních letech totiž skončili ve Slavičíně dva zubní 
lékaři a není za ně náhrada.

Město však zjistilo, že nové zájemce o post
zubaře získá jen po vybudování moderních pro-
stor, které budou vyhovovat současným tren-
dům i pacientům. Proto se bude přednostně re-
konstruovat 4. patro, kde sídlí stávající zubní or-
dinace. V současné době je zpracována studie
a objednáno zpracování projektové dokumen-
tace. Realizace se připravuje tak, aby nové zub-
ní ordinace mohly být zprovozněny ještě v letoš-
ním roce.

Pro další rok se souběžně chystá další etapa
rekonstrukce polikliniky, jež by řešila požadav-
ky praktických a odborných lékařů, které budou
předmětem společných jednání. Záměrem měs-
ta je vytvořit lepší podmínky pro náročnou práci
lékařů a pohodlí pacientů.  (hub, šim)

Logické bylo, že k továrně na obuv patřila
i prodejna obuvi, byla umístěna vedle restaura-
ce. To byl doslova ráj pro holčičky, bylo nám do-
voleno zkoušet si „střevíčky na podpatku.“

Později prostory sloužily většinou jen pro stra-
vování zaměstnanců Svitu, nejen kuchyň, jídel-
na, ale i bufet. Příležitostně se tam konaly různé
schůze, aktivy, semináře a oslavy výročí, a to až 
do předání Společenského domu rezortu zdra-
votnictví, kdy se přikročilo k přestavbě na polikli-
niku. Tou zůstala dodnes. JUDr. Marie Macková

Poliklinika dřív bývala Společenským domem firmy Japis

Vzpomínka na poetické dětství v budově Pivečkova hotelu

DětDětDětDětDětD i zi zii zi zi z hoho hohoho hotetelteltelelu su su ssu su ssi hi hi hi hi hhrávrávrávrávrávalyalyalyalyaly př př př př přp ed ed ed edd budbudbudbudbudovoovoovoovoovou Su Su Su Su Spolpolollolečeečečeečeečeensknsknsknsknskkéhoéhoéhoéhoéhoéhoéhoéhoh  do do do dodomu mu mmmu muu u ju ju ju jjilmilmilmii ů.ů. ů. ArcArcArcArcchivhivhivh : M: M: M: MM. M. M. M. M. Mackackackackackováováovávoovv
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Čas plyne rychle a my tak už můžeme bilanco-
vat skončenou sezónu 2018/2019. Jaká skuteč-
ně byla? Jak jsme deklarovali před začátkem, po-
tvrdilo se, že sezóna 2018/2019 byla opět ná-
ročná. Zvláště u mužů, kteří si v předchozí sezó-
ně vybojovali postup do Regionální ligy. Připomí-
nám, že se jedná o nejvyšší soutěž v rámci Jiho-
moravského a Zlínského kraje. A stejně jako mi-
nule, kdy se o postup z Krajského přeboru rozho-
dovalo až v posledním zápasu celé soutěže, se 
i letos bojovalo až do samého závěru. Na rozdíl 
od předcházející sezóny se ale bojovalo o udrže-
ní v soutěži. To se nám nakonec podařilo a v Re-
gionální lize budeme působit přinejmenším dal-
ší sezónu. Pevně věříme, že v dalším ročníku do-
sáhneme lepšího výsledku. Pravidelně pořádá-
me přátelská utkání s ŠK Victory Dubnica nad 
Váhom. Náš kádr se stabilizoval, přesto očeká-
váme nové posily. Individuálně se do mužstva za-
čleňují junioři našeho oddílu.

A jak se dařilo juniorům SK Slavičín? Jejich tre-
nérka Petra Ježová k tomu říká: „Začátkem sezó-
ny se tento náš tým rozrůstal o velký počet hrá-
čů, o kterém jsme si v minulém roce mohli ne-
chat jen zdát. Naše soupiska se pyšnila celko-
vým počtem 17 hráčů, který se nám v průběhu 
roku lehce zredukoval. Velké problémy jsme měli 
s dopravou na turnaje. Chybu vidím v komunika-
ci mezi rodiči a jejich dětmi. Je smutné, že ně-
kteří rodiče si nenašli ani půl dne na to, aby pod-
pořili své dítě v tom, co ho baví, co ho zajímá. 
Přece pro všechny je v životě nejdůležitější uká-
zat rodičům to, co umím, co v sobě mám. Nao-
pak velké poděkování patří těm, kteří si ten čas 

opravdu našli a občas nás i zachránili a důvěřo-
vali nám. Celkově se kluci v tabulce umístili na 5.
místě ze šesti týmů Jihomoravského a Zlínského
kraje. Každý hráč v týmu se začal individuálně
zlepšovat. Věřím tomu, že kdyby kluci v sobě na-
šli více motivace a zlepšovali se jako tým, máme
šanci být lepší a začneme si užívat zasloužených
výher. Chce to víc tréninků, více chuti dělat to, co
je baví a využít toho, co už umí.“ 

Po delší přestávce se k životu navrátila opět
úspěšná práci s mládeží fl orbalového klubu SK
Snipers Slavičín. Téměř 10 let uběhlo od posled-
ní účasti mládežnických kategorií slavičínského
fl orbalu v ligových soutěžích. Od podzimu do jara
absolvoval tým mladších žáků deset turnajů,
na kterých zdatně konkuroval týmům, jako jsou
Zlín Lions, Otrokovice Panthers nebo AC Uherský
Brod. Děti trénují dva mladí trenéři Tomáš Stu-
deník a Jakub Zvoníček. „Kluci vytvořili ucelenou
sestavu složenou z hráčů, kteří si sedli po herní 

stránce, ale také jako kamarádi, což je nejdůleži-
tější.“ řekl jeden z trenérského dua Jakub Zvoní-“
ček. „Dětí chodí samozřejmě více a naším cílem
je uskutečnit nábor a vytvořit dvě žákovské kate-
gorie starších a mladších žáků, které by se účast-
nily krajských soutěží v nadcházející sezóně.“ do-
dal Jakub Zvoníček.  Nábor by měl začít v prázd-
ninových měsících a po něm bude následovat od-
startování letní přípravy. Organizace činnosti pro-
bíhá ve spolupráci s DDM Slavičín. Naším mot-
tem je, že fl orbal baví!

Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Sla-
vičín za výraznou podporu našeho sportu, dále 
společnostem TVD - Technická výroba, a. s., NTS
Prometal Machining, s. r. o., SPS-střechy, s. r. o.,
PIVOVAR HRÁDEK, s. r. o., HOPA CZ, s. r. o., Rtox, 
s. r. o., AISE, s. r. o., bez jejichž pomoci by se nám
„fl orbalovalo“ jen těžko. Dík patří i členům reali-
začnímu týmu Ondřeji Svobodovi a Filipu Papežo-
vi. Josef Zvoníček, za SK Snipers

Florbalové zprávy

V pátek 26. dubna proběhlo ve slavičínské So-
kolovně slavnostní vyhlášení výsledků dlouhodo-
bé amatérské kuželkářské soutěže CAMOLIGA 
2018/2019. V úvodní části programu byly pre-
zentovány výsledky jednotlivých družstev a čin-
nost kuželkářského klubu a dále pak vlastní vy-
hlášení výsledků amatérské soutěže. Celou akci
pozdravil také starosta města Mgr. Tomáš Chme-
la, trofeje vítězům a pamětní plakety všem zú-
častněným týmům předávali prezident kuželkář-
ského klubu, majitel fi rmy Camo Ing. Rudolf Foj-
tík a místostarostka Monika Hubíková.

Letošní ročník CAMOLIGY hrálo 17 družstev. 
V silné konkurenci se na prvním místě umístil po-
třetí v řadě PTÁČEK TEAM – celkově sedmý titul, 
na druhém místě družstvo CAMO a třetí skonči-

la HOPA 1. Nejlepším profi  hráčem se stal Zde-
něk Gajda, nejlepším kuželkářem – amatérem
Ivo Fila, v kategorii žen byla první Alena Raková.

PTÁČEK TEAM se jako loňský vítěz amatérské
kuželkářské soutěže zúčastnil v sobotu 11. květ-
na kvalifi kace Mistrovství ČR neregistrovaných
hráčů na osmidráhové kuželně v Olomouci, kde
si vybojoval postup mezi třicet nejlepších ama-
térských kuželkářských družstev v ČR! Finále se
hraje 25. – 26. května v Přerově. V bojích o ti-
tul Mistr ČR NERE 2019 přejeme PTÁČEK TEAMU
hodně štěstí a děkujeme za vynikající reprezen-
taci Kuželkářského klubu a města Slavičín. 

Více informací o výsledcích soutěží a čin-
nosti Kuželkářského klubu Slavičín se dozví-
te na webových stránkách kuželkářského klubu

www.kkslavicin.cz.
V týdnu 8. – 12. dubna proběhl na naší ku-

želně tradiční turnaj tandemů v kategoriích regis-
trovaných hráčů, neregistrovaných hráčů a žen.
Celkem se přihlásilo 11 registrovaných, 23 ne-
registrovaných tandemů a pět dvojic žen. Kate-
gorii registrovaných hráčů vyhrála dvojice Rudolf 
Fojtík, Jakub Pekárek výkonem 915 poražených
kuželek, kategorii neregistrovaných hráčů vyhrá-
la výkonem 850 poražených kuželek dvojice bra-
trů Aleše a Miloše Ptáčkových. V kategorii žen se
na prvním místě umístila dvojice Alena Raková, 
Bronislava Králíková výkonem 748 poražených
kuželek. Tento turnaj získal mezi kuželkáři vel-
kou oblibu, a tak se již nyní můžete těšit na dal-
ší, který proběhne v měsíci září 2019 před zahá-
jením amatérské kuželkářské soutěže CAMOLI-
GA 2019/2020.
Konečné výsledky Krajského přeboru Zlínské-
ho kraje

V sobotu 13. dubna byly odehrány zápasy po-
sledního kola Krajského přeboru Zlínského kraje
sezóny 2018/2019. Našimi reprezentanty v této
nejvyšší krajské kuželkářské soutěži byla obě
naše družstva „A“ i „B“. KK CAMO Slavičín A se
umístilo na krásném třetím místě, KK CAMO Sla-
vičín B pak na místě desátém z celkového po-
čtu 13 družstev. Děkujeme všem hráčům druž-
stva „A“ i „B“ za reprezentaci Kuželkářského klu-
bu Slavičín i za reprezentaci našeho města Sla-
vičín.

Vítězem Camoligy 2018/2019 se stal potřetí v řadě Ptáček team
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Běžeckým srdcem celého jižního Valašska se 
na jediný den stal zámecký park ve Slavičíně. Ko-
nal se tam 18. května totiž běžecký závod pro 
dospělé miomoveRUN a zároveň i tradiční dětský 
závod Běh vítězství. Ačkoliv počasí v týdnu před 
závody bylo deštivé, na sobotu se jako zázra-
kem vyčasilo. „Předchozí ročníky se nám v tomto 
ohledu moc nevyvedly, ale letos to bylo dokona-
lé,“ neskrývala spokojenost “ pořadatelka Barbo-
ra Malaníková z miomove (na přání společnosti 
psáno s malým m, pozn. red.).

Běh vítězství už se dokonce kvůli nepřízni po-
časí před čtyřmi lety přesunoval na září, takže 
i pořadatelský tým SK Slavičín předpověď pozor-
ně sledoval. „Pro naši akci je dobré počasí zásad-
ní a jsme rádi, že to vyšlo,“ řekl “ Jan Jordán z SK 
Slavičín. Možná i kvůli deštivému týdnu před zá-
vodem bylo dětských účastníků o osm míň než 
loni, kdy se účastnilo rekordních 125 dětí.

Dospělých závodníků bylo ještě víc. Celkem
se přihlásilo 160 běžců, kteří startovali ze slavi-
čínského koupaliště na okruh vedoucí směrem 
na Hájenky, rybníky a Panskou louku. Na miomo-
veRUNu měli na výběr ze tří tras – pěti a deseti-
kilometrového okruhu a půlmaratonu (20 km). 

Slavičané postavili na start tým Slawex runners,
jehož členky ovládly například ženskou kategorii 
v desetikilometrovém závodě (1. místo H. Chro-
meková, 2. místo M. Zichová, 3. místo E. Málko-
vá). Zadařilo se i v mužské kategorii na polovič-

ní trati, kdy brali muži ze Slawex runners stříbro
(T. Chromek) a bronz (R. Milička).

Atmosféra byla výborná. „Není nic lepšího, než 
když vidíte kamarády, kteří si pro vás připravili 
dokonce i transparent a celý stoupák na vás kři-
čí, ať makáte a nepolevujete,“ uvedli“ Slawex run-
ners na své facebookové stránce. Pohodová ná-
lada ve Slavičíně si získala i přespolní závodní-
ky. „Závodníci a účastníci byli s průběhem ce-
lého závodního dne velmi spokojení. Jsme moc 
rádi, že můžeme přispět k popularitě Slavičína
a zaslechla jsem od přespolních běžců, že se jim
u nás moc líbilo a přijedou znovu,“ podotkla Ma-
laníková s tím, že se přesun závodu do Slavičína
vydařil. „Chtěla bych moc poděkovat vedení měs-
ta za vstřícný přístup a umožnění realizace závo-
du ve Slavičíně, dává nám to mnohem větší smy-
sl než na Žítkové.“ 

Zatím vše nasvědčuje tomu, že by se miomo-
veRUN mohl stát slavičínským tradičním závo-
dem. „My bychom byli moc rádi, záleží na vedení 
města, jestli nám to pro příští ročníky zase umož-
ní,“ uzavřela Barbora Malaníková.  (šim)

Spojení dvou běžeckých událostí se ve Slavičíně vydařilo

Naše nejmenší fotbalová kategorie se na tur-
naji benjamínků v Bojkovicích rozhodně neztra-
tila. Výběr našich slavičínských benjamínků se 
řadil k nejmladším a nejmenším v turnaji. Hrá-
li v sestavě Oskar Überall, Daniel Málek, Denis 
Kříž, Filip Klein, Filip Remeš, Dominika Ščuglí-
ková, Jonáš Bartoš, Sebastian Chehimi, Jakub
Vaculín. Náš výběr odehrál na turnaji celkem 9 
utkání systémem každý s každým. Úvodní vý-
hra nad Uherským Brodem (4:0) naše nejmenší 
uklidnila. Po remíze s celkem ze Strání (1:1) při-
šla série tří zápasů, v nichž jsme podlehli Buchlo-
vicím (1:2), slovenské Dubnici nad Váhom (1:4) 
a Vizovicím (2:4). Nutno dodat, že se ve všech
případech jednalo o týmy, které měly hráče starší 
či výškově vyspělejší. Závěr turnaje však byl v po-
dání našeho týmu skvostný. Čtyři výhry nad celky 
z Bojkovic (2:0), Hluku (2:0), zlínských Louk (1:0) 
a nad Fastavem Zlín (3:1) znamenaly krásné 
ukončení povedeného turnaje. Celým dnem pro-
vázel naše mladé fotbalové naděje pocit rados-

ti z fotbalu. Budeme se těšit na další měření sil, 
jehož cílem není umístění, ale především snaha 
zkusit si nové věci a naučit se principům fair-play.

trenéři Jaroslav Málek a Petr Malec

Výsledky ve zkratce A-tým
Duben
FC TVD Slavičín – SK Hranice 3:1 (1:1)
Branky: Školník, Elšík, P. Švach
FK Nový Jičín – FC TVD Slavičín 2:2 (2:0)
Branky: Juřica, P. Švach
Květen
FC TVD Slavičín – HFK Olomouc 3:1 (2:1)
Branky: L. Šebák, P. Švach, Školník z pen.
MFK Havířov – FC TVD Slavičín 0:3 (0:0)
Branky: Mezírka z pen., Kořenek, Školník

červen domácí mistrovské zápasy
2. 6. 2019 FC Šumperk 10:15
15. 6. 2019 FC Slavoj Olympia Bruntál 
17:00

Fotbalisté benjamínci zaváleli na turnaji v Bojkovicích
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Badmintonisté
uspořádali turnaj
ve sportovní hale

p j

Oddíl badmintonu Orel Slavičín uspořádal 
v sobotu 11. května v místní sportovní hale dal-
ší amatérský badmintonový turnaj pro veřejnost 
ve čtyřhrách (ženy, muži, mix) a dvouhře mužů.
Hráči vytvořili 10 soutěžních dvojic. Zavítali 
k nám hráči z různých měst, např. tradičně z Boj-
kovic a těšili jsme se ze zahraniční účasti ze Spiš-
ských Valach.

Hrálo se v jedné skupině systémem každý 
s každým na dva sety do 15 bodů s rozdílem
dvou bodů. V rámci celého turnaje se odehrálo 
celkem 45 utkání. Všichni fyzicky náročné zápa-
sy zvládli a uhráli bez zranění.

Turnaj přinesl opět napínavé a vyrovnané zá-
pasy. Děkujeme městu Slavičín za grant, bez ně-
hož by pro nás nebylo možné takovou akci uspo-
řádat.  Orel jednota Slavičín

Výsledky: 1. místo Roman Muller – Maroš 
Flak, 2. místo Marian Celec – Eva Malatinská,
3. místo František Kisel – Jan Kočiš.

Pétanque – sport
pro každého

qq
16. květen 2019 – docela obyčejný všed-

ní den, a přece tak trochu jiný. Alespoň pro nás
čtveřici nadšenců ve hře pétanque. Letos již 
po čtvrté jsme se zúčastnili Senior Capu, turna-
je pořádaného v rámci Zlínského kraje, pod zá-
štitou členky Rady Zlínského kraje Michaely Bla-
hové. Stejně jako každý rok se tohoto turnaje zú-
častnilo 42 čtyřčlenných družstev seniorů z ce-
lého Zlínského kraje.  Celé dopoledne probíha-
lo sportovní zápolení. Povzbuzovalo se, fandi-
lo. Radost z vítězství střídalo zklamání z prohry.
Naše radost ovšem byla obrovská, když jsme si 
vybojovali postup do fi nále. A ještě větší, když
jsme zjistili, že se utkáme i s družstvem přátel 
z Nevšové. I když jsme s nimi nakonec ve fi ná-
le prohráli, vítězství jsme jim přáli, bylo zaslou-
žené! Do fi nále postoupilo už jenom šest druž-
stev a my jsme se v závěru umístili na krásném,
třetím místě. Co víc bychom si mohli přát? Snad 
to vyjde příště! A už jen aby nám to zdravíčko co 
nejdéle sloužilo!  

Věra Pešková, Klub seniorů Divnice

Ze skautského kotlíku

Svojsíkův závod 2019
Je 4. května, 7:00 ráno, a naše středisko se

schází před radnicí. Dnes se koná závod hlídek
v kategorii skautů a skautek zvaný Svojsíkův zá-
vod, který se koná každé dva roky. Ten spočívá
v plnění úkolů na trase 7 km dlouhé s cílem pro-
věřit schopnosti družin pracovat v týmu – umět
si poradit. Kluci i holky tak museli řešit topogra-
fi cká úskalí orientace v terénu, vizuální předá-
vání zpráv na dálku, poznávačku ptáků a rost-
lin, rešeršní práci s textem, nebo také prakticky
předvést úkony první pomoci na hustě namas-
kovaných řvoucích fi gurantech. V poměrně vel-
ké konkurenci 16 chlapeckých družin a 14 díxv-
čích získali naši skauti první místo a stali se nej-
lepší družinou v okrese Zlín. Skautky získaly mís-
to druhé a obě družiny tak mají možnost utkat
se s výběrem nejlepších v kole krajském. Držte
nám palce. Ham

Memoriál Šedého Vlka
V sobotu 27. dubna se čtyři hlídky světlušek,

vlčat a skautek našeho střediska zúčastnily tra-
dičního závodu Memoriálu Šedého Vlka na bru-
movském hradě. Na celkem deseti stanovištích
si hlídky ověřily znalosti a dovednosti skautské
praxe (poznávání květin, první pomoc, uzlová-
ní, rozdělání ohně, historie skautingu aj.) Všem

zúčastněným se podařilo splnit jednotlivé úko-
ly a tím nalézt ingredience pro lektvar galského
druida Panoramixe. Společně s jeho přáteli Aste-
rixem a Obelixem jsme si užili soutěžní den plný 
zábavy a poznávání. Po sečtení získaných bodů 
bylo skvělým úspěchem – vítězstvím slavičín-
ských skautek! Bubla
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Dům dětí a mládeže Slavičín
8. 7. – 12. 7. Věda je zábava
15. 7. – 19. 7. Výprava za cestováním
22. 7. – 26. 7. Harry Potter
29. 7. – 2. 8. Dobrodružně pohybový
5. 8. – 9. 8. Filmový fantasy
12. 8. – 16. 8. Barvy léta
19. 8. – 23. 8. Hudebně kreativní
26. 8. – 30. 8. Sportovní
(děti 1. – 5. třída, cena 1000 Kč, přihlášky v DDM, 
info na tel. 577 341 921, mob. 604 155 312)

Nadace Jana Pivečky
15. 7. – 19. 7. Příměstský výtvarný tábor 
„Z pohádky do pohádky“
26. 8. – 30. 8. Příměstský tábor „3D technika 
nás baví“
(děti 8 – 14 let, cena 1 100 Kč, informace na tel. 
739 095 315, nadace@pivecka.cz)

Volná místa na příměstských táborech
29. 7. – 2. 8. Prázdninový přípravný kroužek 
s Kocourkem Coockiem
(děti 4 – 6 let, 950 Kč, 8 – 13 h, informace 
na tel. 739 095 315, nadace@pivecka.cz)

Charita Slavičín
15. 7. – 19. 7. Tábor s Charitou aneb Neseď 
doma jako pecka!
(děti 5 – 7 let, 8 – 12 let; cena 1000 Kč,
tel.: 734 435 242)

Rodinné a mateřské centrum Slavičín
22. 7. – 26. 7. Po stopách ševců na Valašsku
(děti 6 – 12 let, cena 1 500 Kč), 15. 7. – 19. 7. 
Zálesák I. s pejsky
12. 8. – 16. 8. Zálesák II. s pejsky + veselá
věda (pořádá děti 6 – 13 let, 1 800 Kč),
přihlášení online – Facebook Rodinné a mateřské
centrum Slavičín, www.mc.slavicin.org)

Zájezd Zámek Rájec-Jestřebí, 
Pivovar Černá Hora, 
poutní kostel Křtiny

Pátek 21. 6.
Informace pro přihlášené:

Odjezd: 6.00 hodin od radnice
Příjezd: 20.00 hodin

Cena: 450 Kč (senioři nad 65 let), 500 Kč ostatní –
platby v Městském infocentru Slavičín

Kancelářské potřeby Vaclovi
nabízí:  Laminace A3, A4  Výroba
razítek  Jednorázové nádobí i v EKO
variantě  Kancelářské a školní 
potřeby Vlnitou lepenku Bublinkovou fo-
lii a jiné obalové materiály Velkoobchodní 
prodej na „otevřený účet“

Sraz Šabatčanů
Pátek 12. 7. od 16 h. u křížku u Poláčkového

ZDRAVOTNICKÉ MASÁŽE
s praxí v lázeňství: Slavičín, Horní náměstí 
818, Tel.: 777 158 001, FB: Jaroslav Jeřábek



AnimáK, Zámecký park, začátek 13.30 hodin
 Neděle 23. 6.
Koncert klavírního dua
Vystoupí Johana Kolčavová a Pavla Marková, ob-
řadní síň městského úřadu, začátek 16.30 hodin
 28. – 29. 6.
KARPATY FEST
Koncert, dětský den a gastrofestival, více infor-
mací uvnitř zpravodaje

Připravujeme:
 Pátek 5. 7.
Slavičínské slavnosti
 Neděle 7. 7.
Divnická heligonka
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Jitka Pfeiferová. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín, tel.: 577 342 251, fax: 577 004 802, e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz. 
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Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
Fb: Městská knihovna Slavičín
Úterý 4. 6. 
Jak zatočit s kily napořád
Přednáška výživové poradkyně Kateřiny Kostko-
vé, zaměřená na konkrétní tipy a rady, týkající se 
zdravých stravovacích návyků. Dozvíte se také,
že cukr není zlo a že hubnutí nesmí bolet.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. Vstup volný.
Čtvrtek 6. 6. 
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Setkání předškoláčků se skřítkem Nezbedníč-
kem před letními prázdninami plné tvořivých, 
herních a soutěžně – čtenářských aktivit včetně 
seznámení s knížkou Jak to žije na prázdninách. 
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihov-
ny. 
Čtvrtek 6. 6. – 30. 6.  
KOTYS: Obrazy a plastiky
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 6. 6. 
v 18.00 hodin v galerii knihovny. Výstavu bude
možné zhlédnout v půjčovní době knihovny nebo 
po telefonní domluvě.
Pondělí 10. 6. – pátek 28. 6. 
Knihy, které ještě potěší – velká darovací akce 
– III. ročník
Od uvedeného data budou mít milovníci knižních 
starožitností možnost vybrat si knihy ZDARMA
k doplnění svých domácích knihovniček v libovol-
ném množství. Publikace byly městské knihovně
věnovány čtenáři a návštěvníky s možností na-
bídnout je k dispozici dalším zájemcům do osob-
ního vlastnictví. Vybírat lze z naučných, beletris-
tických děl i knih pro děti a mládež aj., vydaných
zejména před rokem 1990. Akce probíhá ve ves-
tibulu knihovny v její půjčovní době. 

 Další akce
Pátek 7. 6.
S písničkú do Slavičína
Folklorní přehlídka, pořadatel Městské infocent-
rum Slavičín, letní scéna Zámeckého parku, za-
čátek 19.00 hodin
Sobota 8. 6.
Helfíkův kotár
Branně-zdravotnická soutěž pro děti, pořadatel 
Nadace Jana Pivečky, Pivečkův lesopark 
Sobota 8. 6.
TFA Nejsilnější hasič přežije
Hasičská soutěž mužů, žen a družstev, Horní ná-
městí, začátek 9.00 hodin
Pátek 14. 6.
ZUŠ V PARKU
Oslava 40 let školy, pořadatel ZUŠ Slavičín, začá-
tek 17.00 hodin
Sobota 22. 6.
Valašské hry
Zábavná soutěž pro čtyřčlenné týmy, pořadatel 

Kalendář akcí

Kalendář 
sportovních akcí
Cvičení
 Orlovna
Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilování,
uvolňování 
Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 – 6
let (Hubíková)
Čtvrtek 18.30 – 19.30 Cvičení pro ženy
(MUDr. Turčínková) 

 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)

Cvičení 
 ZŠ Vlára (Maděryčová)
Úterý 17.30 – 18.30 Bodystyling – cvičení vlast-
ním tělem
Středa 18.00 – 19.00 Power jóga, 19.15 – 20.15
cvičení muži, posilování, strečink

 FIT&CORE
Aktuální rozpis tréninků na Fb stránce FIT&CORE

 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)

 Akce oddílu turistiky
 2. 6. Návojná – Ploštiny – Královec – V. Klo-
bouky
 4. – 11. 6. Nervové lázně
 9. 6. V. průsmyk – Kornačka – Nemšová
 16. 6. Karolinka – Portáš – Kohútka – N. Hro-
zenkov
 24. 6. H. Lideč – Pulčín – Fr. Lhota – H. Lideč


