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kulturní dům v Nevšové, obecní dům v Divnicích, 
to vše jsou místa, která slouží nám všem a jsou 
v majetku města Slavičín. Patří sem pochopitel-
ně také všechny školy, školky, nemocnice, hasi-
čárny… Zdá se Vám, že v seznamu něco chybí? 
Máte pravdu, výčet by totiž nebyl kompletní bez 
slavičínské radnice. Je dobrou tradicí, že u nás
ve Slavičíně neplatí úřední dny a své záležitosti 

tak občané mohou vyřizovat prakticky kdykoliv.
Přesto si velmi přeji, aby občané měli ještě více
důvodů radnici navštěvovat. I proto jsme zřídi-
li na ve vestibulu prvního poschodí malý výstav-
ní prostor. V měsíci březnu zde můžete navštívit 
výstavu mladých slavičínských architektů a dal-
ší budou následovat!
Jako starosta většinu pracovního dne přijímám
špatné zprávy. (Už je mi jasné, z čeho vzniklo slo-

Sokolovnu obsadí v polovině března Valašské 
křoví, jste zváni!

Už osmnáctý rok se ve Slavičíně na Sokolovně koná přehlídka ama-
térských divadelních souborů pod názvem Valašské křoví a nejinak je 
tomu i letos. V termínu od 11. do 15. března na Vás čeká pořádná 
dávka kultury v podobě nejrůznějších představení, seminářů a předná-
šek o divadle. Pořadatelství zajišťuje opět slavičínský divadelní soubor 
SemTamFór, který sehraje dvě dopolední představení pro děti ze slavi-
čínských mateřských a základních škol. 

Tradičně nejnabitější je sobotní program. „Sobotní komedii sloven-
ského autora Viliama Klimáčka Miluju svůj mobil přiveze divadlo PO-
INT Prostějov, které před pár lety uspělo před slavičíským publikem 
s inscenací Testosteron. Tehdejší vítězství na Valaškém křoví odstar-
tovalo několikaleté turné tohoto divadla od Aše až po Ostravu,“ upo-“
zornil organizátor akce a principál SemTamFóru Jan Julínek. Kultur-
ní večer pak zakončí vystoupením folková zpěvačka Blondýna z Rakov-
níka. (šim)

vo starosta.) Přesto se s Vámi chci podělit o dvě
dobré zprávy. Po měsících „papírových válek“ 
jsme vysoutěžili dodavatele stavebních zaká-
zek na opravu horního patra polikliniky a mostu
pro pěší v zámeckém parku. Práce začnou v ná-
sledujících týdnech a já věřím, že Slavičín opět 
o krok proměníme k lepšímu.  

Hezký konec zimy a nástup jara přeje
Váš starosta Tomáš Chmela
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Chytrý Slavičín: peníze město získalo na rozvojovou strategii i mobilní aplikaci

Na jaře otevřeme ve Slavičíně Férovou kavárnu

Ve velké konkurenci 299 projektů v OP Za-
městnanost se neztratil ten slavičínský s ná-
zvem Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, 
přívětivý úřad. „Projekt se na základě bodové-
ho hodnocení umístil na vynikajícím 12. místě,“
uvedl garant projektu Filip Kučera z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

Co si ale představit pod chytrým Slavičínem? 
Z více než 3 milionů korun na projekt se zapla-
tí několik inovativních a moderních nástrojů po-
třebných pro rozvoj města. Jde konkrétně o stra-
tegii rozvoje města, což je užitečný dokument,
který bude stát na široké diskuzi s občany i ex-
perty z UTB ve Zlíně.

Peníze z projektu půjdou například na mo-
dernizaci zastaralých webových stránek měs-

V centru města Slavičína v části bývalé cukrár-
ny Jasmín pro Vás chystáme novou kavárnu. Fé-
rovou kavárnu. Jde o unikátní koncept kavárny, 
která pomáhá lidem v regionu i přírodě. Nabíd-
li jsme zaměstnání na doposud opomíjené čás-
tečné úvazky lidem, kteří jsou hůře zaměstnatel-
ní – mají buď děti do 10 let, nebo jsou starší 55 
let. Jak víte, pro tyto občany je často těžké najít si 
práci, proto jsme se rozhodli jim pomoct. 

Přírodě hodláme pomoci nabízením regionál-
ních výrobků a pochutin. Kávu, kterou budeme 
podávat, označujeme jako férovou (fairtrade). To
znamená, že byla vypěstována v důstojných pod-
mínkách, kdy pěstitelé z Jižní Ameriky, Afriky či
Asie dostanou spravedlivě zaplaceno za to, že 
kávu vypěstovali s ohledem na životní prostředí. 
Znamená to pro ně třeba to, že jejich děti můžou 
chodit do školy, nebo že mají více peněz na jíd-
lo pro rodinu.

Pokud jsou pro Vás tyto hodnoty stejně důle-
žité jako pro nás, věříme, že náš provoz náku-
pem férové kávy podpoříte. V kavárně plánujeme 
podávat i sladké či slané občerstvení vyrobené 
z lokálních zdrojů našimi kolegy v Centru Veroni-
ca Hostětín. Znamená to například, že pokud si
u nás objednáte v létě jablečný koláč, s největší 
pravděpodobností bude vyroben z našich hostě-
tínských jablek a upeče ho některá z našich ko-
legyň. Během února a března se naše nové kole-

ta, dále na aplikaci „Moje město v mobilu“, elek-
tronickou úřední desku i dotykový informační 
kiosek pro lepší orientaci v budově městského
úřadu. „Jsem rád, že se podařilo sehnat peníze
hlavně na lepší informovanost občanů, to je pro
nás důležité. Pozitivně mě překvapuje velký zá-
jem o městský facebook, na kterém dostáváme
dotazy na mobilní aplikaci pro město od mlad-
ších občanů poměrně často,“ řekl“ starosta měs-
ta Tomáš Chmela. 

Kromě strategie rozvoje města bude z do-
tace fi nancována i studie proveditelnosti
opatření pro zadržování vody v krajině, která je
zvlášť potřebná teď v době extrémně suchého
klimatu. S ohledem na efektivnější správu bu-
dov města bude pořízen jejich detailní pasport

gyně pilně školí na baristických kurzech i kurzech
přípravy studené kuchyně.

K dostání bude kromě kvalitní kávy také i náš
hostětínský mošt, dále výrobky s regionálním
značením Tradice Bílých Karpat a další regionál-
ní výrobky od Valašských Klobouk až po Luhačo-
vice. V plánu máme i pořádání přednášek a osvě-
tových akcí, na které jste všichni srdečně zváni.
Zároveň bychom rádi poskytli náš prostor pro po-
řádání menších rodinných oslav či přednášek
všem spolkům z blízkého okolí.

Na závěr musím dodat, že tento projekt by se
nám nepodařilo rozjet bez pomoci Ministerstva

a město tak bude mít lepší přehled o svém ma-
jetku.

Také se dostane na řešení dopravní situa-
ce ve městě, kterou zmapuje generel dopravy.
Jde o analytický dokument, který zmapuje sla-
bá místa dopravy ve Slavičíně (např. nedostatek
parkovacích míst) a navrhne i řešení.

V dotačním titulu Operačního programu Za-
městnanost byla veliká konkurence. S žádostí 
o dotaci uspěl pouze každý pátý žadatel. Projekt
Slavičína se na základě bodového hodnocení 
všech záměrů umístil na velmi dobrém 12. mís-
tě z celkového počtu 299 projektů obcí, měst
a mikroregionů z celé České republiky.  Rozpo-
čet projektu je 3 104 375 Kč, přičemž dotace
pokryje až 95% všech výdajů.  (tz)

práce a sociálních věcí a doufáme, že budeme
inspirací pro další podobné subjekty nejenom
ve Zlínském kraji. Manažerka kavárny

Mgr. Bc. Alena Šuráňová

Slavičínské rodačce Strachotové gratuloval k 103. narozeninám i primátor
Oslavenkyně, paní Blažena Strachotová se na-

rodila 9. února 1917 ve Slavičíně, kde také dlou-
ho žila. Nyní už mnoho let bydlí v Domě s pečo-
vatelskou službou v Českých Budějovicích, kam 
jí 10. února přišel gratulovat českobudějovický 
primátor Jiří Svoboda. „Už jsem se zmínil o tom, 
že jubilantka je až neuvěřitelná. Ve svých úcty-
hodných 103 letech je samostatná, vaří si, s ro-
dinou cestuje, chodí ke kadeřníkovi, má sedm
pravnoučat a na cestě jsou i dvě prapravnouča-
ta,“ řekl primátor, který paní Strachotové popřál “
hodně zdraví a přislíbil, že za rok přijde zase.
Oslavenkyně často vzpomíná na rodný Slavičín 
a při rozhovoru s panem primátorem zavzpomí-
nala i na válečné období a těžkou práci po vál-
ce v Ostravě. Kromě zdraví by přála všem lidem, 
aby se měli více rádi. (tz)

Dovolená v ordinaci lékaře
MUDr. Jiří Zabloudil ve dnech 2. – 6. března 2020 
neordinuje. Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

MUDr. Roman Überall oznamuje, že ve dnech
2. – 6. března 2020 neordinuje. Zastupuje
MUDr. Radmila Pinďáková na poliklinice.
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Svoz tříděného odpadu v únoru
 papír (modré pytle) 11. 3.
 plasty (žluté pytle), nápojové kartóny
(oranž. pytle) 24. 3.

Velký zájem projevují Slavičané
o akci Ukliďme Slavičín, která se loni
uskutečnila v dubnu v rámci celostátní 
události Ukliďme Česko. Město se teh-
dy připojilo k organizátorům z řad sla-
vičínského skautu a akce se nakonec
účastnilo 100 dobrovolníků, kteří na-
sbírali zhruba 2,5 tuny odpadu. „Obča-
né se nás ptají, kdy to letos bude, a to
včetně spolků – hlásili se nám už hasi-
či, fotbalisté či myslivci,“ potěšilo“ sta-
rostu města Tomáše Chmelu. Plánuje 
zapojit také osadní výbory, aby účast
byla minimálně taková, jako loni.

Na hladké organizaci začali praco-
vat skauti s městem už v polovině úno-
ra, kdy se na jednání dohodli, že bude
připravena mapa města rozdělená
do sektorů. Ty si můžou občané zamlu-
vit podle svých preferencí už předem,
aby se předešlo zmatkům na ofi ciál-
ním zahájení, které proběhne na Hor-
ním náměstí 4. dubna v 9 hodin. Mapa
města se sektory bude k nahlédnu-
tí na adrese http://junakslavicin.cz/
uklidme-slavicin/ a k dispozici v papí-
rové podobě na městském infocentru
i u skautů včetně kontaktu (uklidme.
slavicin@skaut.cz), na kterém si vybra-
ný okruh nahlásíte. 

Dál už je to na Vás, dobrovolnících.
Je potřeba být v kontaktu s organizá-
tory úklidu, respektovat jejich poky-
ny a přijít na sraz a uklidit svůj sektor
co nejlépe. Pro Slavičany platí sraz v 9
hodin na Horním náměstí, Hrádčané 
se sejdou v 9 hodin u hasičárny, Div-
ničané v tutéž hodinu na fotbalovém
hřišti a v Nevšové bude sraz také v 9
hodin u hasičské stanice.

Pořadatelé doufají, že se letos díky
lepší organizaci uklidí více míst než
vloni. Vedoucí skupinek dostanou
také rozlišovací dresy a mapu, abys-
te je mezi účastníky poznali. „Pytle do-
stanete na Horním náměstí, takže ne-
musíte nic brát s sebou. Důležité však 
je, abyste měli vlastní pevné rukavi-
ce,“ upozornil “ hlavní organizátor Jan
Pančocha ze Skautu Slavičín.

Aby bylo pro účastníky čištění měs-
ta zábavnější, uskuteční se i soutěž
O nejkurióznější odpadek. Po vysbírání sektoru,
který si zamluvíte předem na infocentru nebo 
až přímo na místě hlavního srazu na Horním ná-
městí, se sběrači sejdou u Sokolovny na společ-
né občerstvení ve formě špekáčků či guláše. Prá-
vě tam potom porota složená z ekologů a skau-
tů vyhlásí vítězný nejkurióznější odpadek. Co 
to letos bude? Připomeňme jen, že vloni se na-
šla například železná kamna, socialistické oba-
ly od mléka či pleťových krémů nebo plastové od-
rážedlo v lese.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé Čes-
ké republiky (a dokonce na pár místech mimo 
ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek.  (šim)

Ukliďme Slavičín proběhne 4. dubna. Připojíte se?

V současné době řešíme v rámci Komplexních
pozemkových úprav v Nevšové aktualizaci Plánu
společných zařízení.

Za obcí směrem k pasekám by podle projektu
měl vzniknout poldr o výšce cca 3 m.

Zvažujeme variantu s částečnou zátopou při
zachování parametru průchodnosti pro migraci
živočichů.

Pod poldrem by měla nebo měly vzniknout
malá vodohospodářská díla – nádrže.

Nádrž nebo nádrže by měly být součástí kraji-
ny v místní části a splývat s terénem.

Věříme, že pokud se dílo podaří, vznikne v této

V Nevšové se připravuje prostor pro poldr
části klidová přírodní zóna, která bude sloužit
k zachycení povrchových vod v případě velkých
místních dešťových srážek, ale i jako krásná pří-
rodní zóna v návaznosti na okolní přírodu.

Bronislav Münster
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Statistika nuda je, má však cenné údaje, pra-
ví klasik. I městu Slavičín z těchto cenných úda-
jů letos vyšly pozitivní skutečnosti o městské 
knihovně. Nejdůležitější informací je to, že se jí 
činnost daří.

Za loňský rok 2019 ji na základě prezenčních 
listin navštívilo neuvěřitelných 57 tisíc uživatelů, 
včetně členů spolků, a návštěvníků kulturních
a vzdělávacích aktivit. Protože městská knihov-
na sídlí v multifunkčním objektu bývalé Horáko-
vy vily, mají knihovnice mimo poskytování stan-
dardních služeb čtenářům na starosti mnohem 
více úkolů.

Jde zejména o zajištění zázemí a činností pro 
mnoho slavičínských spolků a zájmových orga-
nizací, které sídlí pod její střechou. „Přes deset 
tisíc návštěvníků k nám přišlo za loňský rok jen 
na kulturní akce. Pořádají se u nás besedy pro 
děti a mládež, akce pro seniorské spolky a sdru-
žení handicapovaných občanů. Pro veřejnost 
pak probíhají workshopy, výstavy, vernisáže,
přednášky nebo talkshow s populárními osob-
nostmi,“ upřesnila vedoucí městské knihovny 
Gabriela Klabačková.

Dodala, že v knihovním fondu je téměř 44 ti-
síc knih a neustále jej navyšují. Za loňský rok tak 

do knihovny přibylo 1 315 přírůstků. „Lidé mají 
nejraději krásnou literaturu, kde jsme provedli 
výpůjčku v téměř 48 tisících případech. U čtená-
řů se však zvyšuje zájem i o půjčování časopisů,
audioknih, deskových her a také elektronických
knih,“ doplnila Klabačková. 

S prací městské knihovny je spokojen i sta-
rosta města Tomáš Chmela: „Všechnu tuto prá-
ci zajišťují pouze tři pracovnice a musím dodat, 

že na vysoké úrovni. Za to jim chci poděkovat,“
uvedl starosta Slavičína.

Městská knihovna v Horákově vile sídlí 
od roku 2011, kdy se přestěhovala z nevyhovují-
cích prostor stávající hasičské stanice. 

V roce 2017 získala slavičínská knihovna ce-
lostátní ocenění Nejlepší městská knihovna.
Ve Slavičíně žije zhruba 6 400 obyvatel. 

 (tz)

Slavičínské knihovně se daří, půjčila téměř 78 tisíc knih za rok

Orel je katolická sportovní organizace, která 
byla založena v roce 1909 katolickými sportovci. 
V době první republiky měl celkem 35 000 čle-
nů. Po daleko početnější Československé obci
sokolské byl druhou největší sportovní organiza-
cí v tehdejším Československu. Orel staví svoji 
činnost na křesťanských základech a věnuje se 
především sportu pro všechny a práci s mláde-
ží. Po Mnichově byl zakázán a postupně se za-
pojil do odboje.

V roce 1945 byl obnoven. V roce 1947 Orel 
odmítl snahy o jednotnou tělovýchovu v Česko-
slovensku a v roce 1948 byla organizace roz-
puštěna znovu. Tělovýchovné organizace byly
státem začleněny do socialistického výchovné-
ho systému, zprvu pod názvem Sokol, jednotné 
tělovýchovné organizace. Během krátkého ob-
dobí roku 1968 se podařilo ustavit přípravný vý-
bor Orla a dalších rozpuštěných organizací. Nor-
malizační proces po srpnu 1968 tyto snahy ráz-
ně umlčel, v tělovýchově se konference ČSTV
v červnu 1969 plně postavila za KSČ a jednot-
nou tělovýchovu.

Znovu obnoven byl Orel v roce 1990.
Jak tomu bylo ve Slavičíně?
Do té doby, než byl Orel zakázán, žila jednota 

bohatým sportovním a kulturním životem. K této
činnosti zprvu chyběly vhodné prostory. Tento
nedostatek byl odstraněn až po vybudování Or-
lovny v roce 1933, odkdy mohlo dojít k plnému
rozvinutí nejen sportovní, ale i kulturní činnosti.
Ve sportu se tu nacvičovaly sestavy prostných
cvičení pro častá hromadná vystoupení na ve-
řejnosti, cvičilo se na sportovním nářadí. Boha-
tá byla i kulturní činnost, kdy se hrály nejen diva-
delní hry, ale dokonce i operety. Při tom nechy-
běl vlastní hudební doprovod pod vedením pana
Josefa Gadase. Vhodné kulisy navrhoval a vy-
tvořil rodák pan Alexandr Viktorin.

V letošním roce si Orel jednota Slavičín při-
pomíná 30 let od svého znovuobnovení. Hlav-
ní zásluhu na tom mají zejména jeho bývalí čle-
nové Jaroslav Zemánek, Jaroslav Málek, Fran-
tišek Kolomazník za vydatné pomoci rodáka
prof. Ing. Františka Pinďáka, žijícího v té době
v Holandsku. Začala se tvořit nová členská zá-
kladna, do majetku byla navrácena Orlovna. Po-
čáteční nadšení a ochota členů uvést budovu
do přijatelného stavu byla velká, byla zde pro-
vedena celá řada stavebních úprav. V současné
době, jak to dovolí fi nanční prostředky, se sna-
ží jednota interiér modernizovat (vzpomeňme

loni opravená WC). Dnes má Orel jednota Sla-
vičín 100 členů, kteří si volili na únorové výroč-
ní schůzi své vedení. Ve funkci starosty jednoty
byl znovu potvrzen Ing. Jan Častulík, novou mís-
tostarostkou se stala Eva Malatinská a ve funk-
ci sekretáře zůstává Marie Hlavicová. I pod jejich
vedením bude budova Orlovny přístupná všem
občanům Slavičína a blízkého okolí tak, jak tomu
bylo doposud. Ladislav Hlavica,

člen jednoty Orel Slavičín

Orel si letos připomíná 30 let své novodobé historie

Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 41 
ve IV. nadzemním podlaží domu čp. 836, na uli-
ci Středová, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává ze dvou pokojů, předsíně, kou-
pelny s WC, sklepní kóje 
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje je 57,31 m2

 výše měsíčního nájemného činí 2 884 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně zvý-
šit nájemné s účinností k 1. červenci kalendář-
ního roku o 5 % ročně a míru infl ace stanove-
nou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh na služ-
by spojené s bydlením (topení, voda, odpad,
osvětlení spol. prostor)

Podrobnější informace týkající se doby uza-
vření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pro-
nájem jsou uvedeny na úřední desce města 
Slavičín nebo webových stránkách města Sla-
vičín a společnosti BTH Slavičín – www.bth-sla-
vicin.cz

Písemné žádosti budou přijímány 
do 18. března 2020 osobně nebo poštou 
na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 
849, 763 21 Slavičín.

Finanční úřad pro Zlínský kraj bude v době 
výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob za zdaňovací období roku 2019 po-
skytovat veřejnosti informace a nezbytnou sou-
činnost potřebnou k řádnému splnění povinnos-
ti podat daňového přiznání. Z tohoto důvodu bu-
dou na územních pracovištích rozšířeny úřed-
ní hodiny v období od 23. března 2020 do 31. 
března 2020 ve všech pracovních dnech vždy
od 8.00 do 17.00 hodin a ve středu 1. dubna 
2020 od 8.00 do 18.00 hodin.

Informace k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Navíc bude tato služba poskytována

i na Městském úřadě ve Slavičíně (kance-
lář č. 208 v II. patře budovy radnice), a to dne
18. března 2020, tj. ve středu, v době od 8.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Služba bude zahrnovat zejména distribuci da-
ňových přiznání, poskytnutí základních informa-
cí k vyplnění daňových přiznání a převzetí daňo-
vých přiznání a případnou kontrolu jejich formál-
ní správnosti. 

FÚ pro Zlínský kraj

Výběrové řízení
na pronájem bytu 2 + 0

TémTémTémTéměř ěř ě kažkaždá dádá d veeerererre nisnisnisinin áž áž áž ážž v mv mmmmv mmmmměstěstěstěstěststttěsstěsěsěěsts skéskéskéskéskééskééskéské kn kn knnihoihoooooooooooooooooooooooovněvnvněvněvněvněvnvněvněvněvněvněvněněvnvnvvněvněvněvněněvněvněvnvvnvněěv  př př př př př př př př př př př př přpř př př ppřpřp přpřiláiláiláiláiláiláiláiláiláiláláiláiláiláiláiláililááááiláli áil ká ká ká ká ká ká káká ká kákáká ká káká kákákákákááá velvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelvelveelvelvele ký ký ký ký ký ký kýký ký kký ký ký ký ký ký ký kýkýkýkýkýký počpočpočpočpočpočpočpopočpočpočpočpočpočpočpočpočpočpočppoočpp et etet etet etetetet et etetet ettetet etee návnávnávnávnávnávnávnávnávnávnávnávnávnávánávánávnávnávnávnávn štěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštěštětěštěštěštštěvnívnínínínívnínvnínívníníínínínínínínívnínívníííků.ků.ků.ků.ků.ků.ků.ků.ků.ků.kůků.kkkůků.ků.kkůkkk .  
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Ohlédnutí za plesovou sezonou

Cimbálová muzika Slavičan, pořadatel tradičního Valašského bálu, děkuje 
všem sponzorům a dárcům za jejich dary do tomboly. Poděkování patří také 
městu Slavičín, které je partnerem této ojedinělé akce v každoroční plesové 
sezóně. V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům, protože jste svojí 
účastí podpořili udržování folklorních tradic našeho města a přilehlého okolí. 

Mgr. Aleš Ptáček

Farní ples, který se uskutečnil 11. ledna, se nesl v duchu námořnic-
kých kostýmů. V Sokolovně tak byly k vidění nejrůznější kreace s pruho-
vanými tričky či námořnickými čepicemi. K poslechu a tanci zahrála sku-
pina Clera.

Velké návštěvnosti se těšil Ples Cantare, který už potřetí pořádali členo-
vé místního pěveckého sboru. V úvodu sboristé zazpívali ze svého reperto-
áru africkou píseň Bonse Aba a v pozdním večeru sehráli zábavnou kostý-
movanou scénku na téma regionálního zpravodajství. O hudební produkci 
se po celý večer starala hudební skupina Showband Pavla Březiny.

Ples města se letos konal 25. ledna a vystoupil na něm s pěveckým pro-
gramem známý rocker Kamil Střihavka. Jeho písně roztančily nejen rocke-
ry, ale i ostatní návštěvníky plesu. Po zbytek večera potom hrála zlínská 
kapela 80s Factory. Na rehabilitaci městské nemocnice, které byl ples vě-
nován, putovala částka 20 tisíc.

Tradiční polonézou absolventů tanečního kurzu byl zahájen ples ZŠ Vlá-
ra. Ve spolupráci se Sdružením rodičů jej zajistili sami pedagogové. Výtě-
žek plesu ve výši 30 tisíc Kč se vrací žákům školy na kulturní akce, odmě-
ny a další aktivity, které byly jen zčásti podpořeny z grantových dotací měs-
ta. Děkujeme rodičům za spolupráci a především všem sponzorům tombo-
ly za přízeň. Za organizátory Iva Bartošová 

Popisek: Tradičním pochováváním basy byla zakončena letošní pleso-
vá sezona na hasičském plesu 22. února. Hasiči si také připravili vtipné 
scénky na téma „koronavirus“ a své umění předvedly i děti, které navště-
vují hasičský kroužek. Vydařenou akci doprovodila hudbou skupina Clera. 
 (šim)



Lyžařský kurz
V týdnu 2. – 7. února 2020 se 47 žáků sed-

mého ročníku zúčastnilo lyžařského výcviku, kte-
rý tradičně probíhal v rekreačním středisku Lúka 
Soláň-Bzové ve Velkých Karlovicích. První dva 
dny připomínaly spíše jaro s vydatným deštěm,
proto jsme nepřízeň počasí využili k teoretické 
průpravě týkající se lyžařské výzbroje a výstroje, 

ZŠ Malé Pole zve bu-
doucí prvňáčky a jejich ro-
diče do MINIŠKOLY, kte-
rá se bude konat vždy kaž-

dou středu od 11. 3. do 25. 3. 2020. Program
pro „malé školáčky “ bude probíhat ve dnech
11., 18. a 25. března od 15.00 do 16.00 hodin.
Bližší informace sledujte na plakátech ve škol-
kách a na stránkách ZŠ Malé Pole.

Během MINIŠKOLY se děti seznámí se školním
prostředím, mohou si vyzkoušet, jaké je to být
opravdovým školákem. Budou plnit jednoduché
úkoly, blíže se poznají s paní učitelkami a připra-
ví se tak na snadnější zahájení školní docházky.
Pro Vás, rodiče, to bude jistě zajímavá zkušenost
sledovat svého budoucího školáka při práci v ko-
lektivu. Výhodou je, že případné dotazy Vám mo-
hou být zodpovězeny zkušenými pedagogy přímo
na místě. Miniškola se v minulých letech stala
velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou, a proto
věříme, že si najdete i letos čas k její návštěvě.
Přejeme Vám pěkné zážitky a těšíme se na Vás!

Mgr. Hana Nepovímová

Jarní školička
Ve čtvrtek 19. března 2020 od 15 do 16 

hodin se bude konat společné seznáme-
ní předškoláků se školou. Přijďte, těšíme se 
na Vás v budově 1. stupně ZŠ Slavičín-Vlára, 
K Hájenkám 354.

Prosíme o dochvilnost. Děti si s sebou při-
nesou přezůvky.

Zápis do 1. třídy ZŠ Vlára 
1. a 2. dubna 2020
od 12.30 do 17.00 hodin
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 
2020/2021 a dětí do přípravné třídy

Děti s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 
8. 2014 a děti s odkladem povinné školní 
docházky z loňského roku. Zákonní zástupci 
s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj ob-
čanský průkaz k ověření adresy trvalého byd-
liště.

Rodiče, kteří požádají o odklad povinné 
školní docházky, ale také rodiče předškoláků 
v posledním roce předškolní docházky, mo-
hou své děti přihlásit do přípravné třídy při ŽS 
Slavičín-Vlára.

Podrobné informace se dozvíte z webových 
stránek školy www.zsslavicin.cz, 
tel.: 577 341 779, E-mail: info@zsslavicin.cz

Zápis do první třídy ZŠ Malé Pole   se bude konat ve středu 1. dubna 
a ve čtvrtek 2. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.

carvingového oblouku, základům první pomoci
a bezpečnosti na horách. V úterý odpoledne se
konečně déšť proměnil ve sníh, a tak jsme moh-
li zařadit i aktivní odpočinek – výšlap na Soláň. 

Ve středu ráno pak mohla začít praktická část
výcviku na sjezdovce areálu. Následně pak ne-
chyběly závody jednotlivých družstev s vyhláše-
ním výsledků, předáním odměn a očekávaným
společenským večerem s diskotékou. V den od-
jezdu bylo na všech absolventech kurzu vidět, že

se lyžování stalo oblíbený sportem i pro ty, kteří 
stáli na lyžích „poprvé“.

Za všechny zúčastněné žáky bych chtěl touto
cestou co nejsrdečněji poděkovat panu Bonkovi,
řediteli fi rmy HOPA, za sponzorské zajištění do-
pravy lyžařské výstroje na kurz a zpět. Poděková-
ní patří zdravotnici a všem instruktorům za pro-
fesionální přístup při realizaci lyžařského kurzu,
který proběhl opět „na jedničku“. 

Mgr. Aleš Ptáček – vedoucí kurzu
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Naši učitelé jeli do Wolfsbergu na Projekt Erasmus+
V prvním únorovém týdnu vyjeli do rakouské školy ve Wolfsbergu tři učitelé OV David Fojtík, Jana Ra-

ková a Lukáš Gregušiak na krátkodobou mobilitu v rámci realizovaného projektu Erasmus+, který se
týká moderních trendů a inovace ve strojírenství. Týdenní pobyt absolvovali společně s učiteli z part-
nerské střední školy v Dubnici nad Váhom.

Moderní hodina
chemie

Lektoři z VŠCHT z Prahy „vtáhli“ naše žáky 
do vědy. 

Naši žáci, kteří se zúčastnili popularizačních 
přednášek doprovázených celou řadou experi-
mentů tzv. Hodin moderní chemie, se ve čtvrtek
16. 1. 2020 přesvědčili o tom, že chemie nejsou 
jen vzorečky a chemické rovnice, ale je to věda 
zábavná a zajímavá.

Hodiny moderní chemie byly velmi interaktiv-
ní. Výuka proběhla formou dialogů s množstvím 
efektních pokusů. Viděli jsme chemický semafor, 
zapalování střelného prachu a nitrocelulózy, po-
kusy s kapalným dusíkem atd. Hlavní zajímavos-
tí byla výroba zmrzliny pomocí kapalného dusíku. 
Stačilo jen zalít a smíchat cukr, smetanu, barvivo 
a aroma. Spolu s kapalným dusíkem byla zmrz-
lina během několika sekund připravena a žáci 
mohli ochutnávat. Netradiční hodina se všem lí-
bila, všichni přítomní se skvěle bavili a užívali si 
zajímavé experimenty.

Žáci naší školy dosáhli v uplynulém období vý-
borných výsledků v různých soutěžích. Výrazné-
ho úspěchu dosáhli žáci ve Fyzikální olympiá-
dě – v kategorii A postoupil Jan Červeňan z G-3
do celostátního kola, v kategorii E, F v okresním
kole uspěli Jakub Červeňan z kvarty na 1. mís-
tě, Kristýna Bělušová na 3. místě a Veronika
Bělušová obsadila 4. místo. Lukáš Macek a Da-
niel Liška reprezentovali školu v krajském kole
odborných dovedností – „Učeň instalatér 2020“
a umístili se v silné konkurenci na 3. místě. Da-
řilo se i v konverzačních soutěžích – v JA kate-
gorii IIB obsadil Kryštof Hindersmann z kvarty 2.
místo s postupem do krajského kola, Ondřej Hni-
lo z G-3 v kategorii IIIA v silné konkurenci žáků
gymnázií v okrese obsadil 6. místo. Tereza Jab-
lečníková obsadila v okresním kole konverzační 
soutěže v JN 5. místo, stejného výsledku dosáhl
v okresním kole olympiády v JČ Ondřej Novotný
z kvarty. Denis Juřička z primy vyhrál okresní kolo
konverzační soutěže v JA – kategorie IB v konku-
renci 22 žáků základních škol  a odpovídajících
víceletých gymnázií.

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezen-
taci školy a jejich učitelům za náročnou přípra-
vu.

Chceme pomáhat
Žáci kvarty Kristýna Kostková, Michal Kai-

ler a Radim Zvonek, Zuzana Kovářová a Tomáš
Strapina byli úspěšní v obhajobě a prezenta-
ci projektu Chceme pomáhat v Nadaci Jana Pi-
večky.

Ocenění SCIO
Společnost SCIO zaslala naší škole ocenění 

pro žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Ná-
rodním testování pro základní školy a odpovída-
jící ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo
na podzim 2019.

Ocenění se týká zejména Kristýny Bělušo-
vé, která uspěla ve třech disciplínách OSP, ČJ
a M, Jakuba Červeňana, který uspěl v M a OSP,
Michal Kailer – taktéž úspěšný ve dvou disci-

plínách JČ a OSP. V jazyce českém byla ještě
úspěšná Jana Najzrová a v matematice Radim
Zvonek, všichni žáci kvarty.

Jsme velmi rádi, že máme ve svých řadách tak
šikovné žáky a za dosažené výsledky jim moc
gratulujeme.

Úspěchy v soutěžích

Konference
Ve spolupráci s partnerskou školou „SOŠ Dub-

nica nad Váhom“ jsme realizovali společný pro-
jekt zaměřený na „Zvýšení technické a odborné 
kvalifi kace žáků v příhraniční oblasti Zlínského
a Trenčianského kraje“

Dne 30. 1. 2020 proběhla závěrečná konfe-
rence projektu, na které byli účastníci z řad pe-
dagogů obou partnerských škol a zástupci regio-
nálních fi rem seznámeni s nově pořízenou tech-
nikou pro výuku odborných předmětů a realizo-
vanými aktivitami projektu.

Každou středu probíhají zdarma na škole 
přípravné kurzy k JPZ pro žáky 9. i 5. ročníků.

Veškeré informace k  průběhu centrálně 
zadávané jednotné přijímací zkoušky, ter-
mínech, kritériích, zveřejnění výsledků jsou
k dispozici na webových stránkách školy: 
www.gjpsosslavicin.cz pro gymnaziální obory
v sekci Pro uchazeče pro další maturitní obo-
ry a učební obory v sekci Chci zde studovat.

Informace uchazečům 
o studium na naší škole

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbor-
ná škola Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavi-
čín ve spolupráci s Moravským svazem elek-
trotechniků Brno a fi rmou MSE CZ, s. r. o., po-
řádají 

ve dnech 26. 5. 2020. a 27. 5. seminář, 
zkoušky a periodické přezkoušení pracovní-
ků v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. 
§4,5,6,7,8,10.

Začátek semináře je 26. 5. v 8.00 hodin
v učebně č. 215, v objektu SOŠ Slavičín. Sou-
částí semináře je prodej elektrotechnické lite-
ratury a platných ČSN EN norem.

Bližší informace na tel. 577 342 408, 
608 270 314.

Zkoušky pracovníků
v elektrotechnice
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 7. března 2020
si připomeneme

nedožité 75. narozeniny pana 
Josefa JANEČKY ze Slavičína a dneY

15. ledna 2020 uplynulo 24 let od jeho 
úmrtí. S láskou na něho stále 
vzpomínají manželka Miluše,

syn Josef a dcera Hana s rodinami.

Dne 9. března 2020
si připomeneme

5. výročí úmrtí paní Heleny MILKOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají synové Milan,

Ivan, Miroslav a Petr s rodinami.

Dne 10. února 2020
tomu bylo již 20 let, 

co nás navždy opustil náš tatínek, 
pan Vladimír VAŠIČKA z Nevšové. 
Stále vzpomínají rodina Vašičkova 

a Münsterova.

Naše poděkování patří všem,
kteří se přišli rozloučit s panem

Rostislavem STUDENKOU.
Rovněž děkujeme za květinové 

dary a projevy soustrasti. 
Rodina Studenkova a Rudolfova

Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne 
8. února 2020 naposledy rozloučili
s panem Oldřichem PETRÁŠEM,

za květinové dary i projevy soustrasti. 
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Josefem ZVONKEM. Rovněž děku-

jeme za květinové dary. Rodina Zvonkova

V březnu letošního roku uplyne 20 let 
od úmrtí pana Antonína STRÁŽNICKÉHO

a v dubnu si připomeneme 7. výročí 
úmrtí paní Marie STRÁŽNICKÉ. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

 14. 1. 2020  Josef Zvonek, 74 let, 
   Slavičín
 18. 1. 2020  Rostislav Studenka, 85 let,
   Divnice
 20. 1. 2020  Jiřina Jandíková, 78 let, 
   Slavičín
 23. 1. 2020  Marie Pešková, 89 let,
   Nevšová
 23. 1. 2020  Ladislav Bross, 78 let, 
   Nevšová
 25. 1. 2020 Anna Chovančíková, 84 let,
   Šanov
 30. 1. 2020  Oldřich Petráš, 84 let, 
   Nevšová
 31. 1. 2020  Libuše Rumplíková, 90 let, 
   Slavičín

Dne 6. března 2020
vzpomeneme 20 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, zeť a strýc,

pan Vít KILIÁN z Nevšové. Za život 
naplněný láskou děkují a stále vzpomínají 

manželka Marcela, dcera Zuzanka
s rodinou, dcera Marcelka a babička.

Dne 10. března 2020
si připomeneme,

že je to již 10 let od úmrtí pana
Otty KOSEČKA ze Slavičína.

S úctou vzpomíná celá rodina Kosečkova.

Dne 25. března 2020 by oslavila 85 let 
naše drahá maminka, paní 
Františka MATUŠINCOVÁ.

Dne 27. března 2020 uplynou 3 roky 
od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají 

synové a dcery s rodinami.

Dne 9. března 2020 vzpomeneme
25. výročí, kdy nás opustila paní 

Emílie SLOVÁKOVÁ ze Slavičína a dne
8. dubna 2020 uplyne 17 let od úmrtí 
pana Františka SLOVÁKA ze Slavičína. 
S láskou vzpomínají synové František 

a Milan s rodinami
a dcera Ludmila s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 20. března
2020 uplyne 5 let od úmrtí maminky, 

paní Marie REMEŠOVÉ a dne 26. června 
vzpomeneme 30 let od úmrtí tatínka,

pana Rostislava REMEŠE ze Slavičína.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Děti Marie a Rostislav s rodinami.

NAROZENÍ – LEDEN
Radim Butora a Žaneta Spurná – dcery Do-
riana a Floriana
Michal a Vendula Schmiedlovi – syn Eliáš
Petr a Šárka Hýblovi – syn Petr

ÚMRTÍ 
 1. 1. 2020 Anna Lysáková, 82 let,
   Lipová – Hájenky
 11. 1. 2020  Bohumil Kunovský, 78 let,
   Hrádek
 14. 1. 2020 Miroslava Roková, 65 let, 
   Slavičín

Společenská kronika

Dne 27. února 2020 oslavili
diamantovou svatbu manželé

Františka a Jaroslav ZIMÁČKOVI
z Rokytnice. Do dalších let jim 
hodně štěstí, zdraví a životního 

elánu přejí děti, vnuci,
pravnuci a ostatní příbuzní.

Dne 14. března 2020 oslaví 90 let
pan Ing. Leopold LEZNA. 
Přejeme mu do dalších let 

všechno nejlepší, hodně zdraví, 
pohody, spokojenosti a splněných 

přání. Přejí manželka Vlasta, 
dcera s rodinou, syn Leo, 

vnuci a pravnuci.

Blahopřání

Město Luhačovice je od 1. 5. 2018
zapojeno do projektu „Vytvoření komu-
nitního plánu na území ORP Luhačovi-
ce“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0 
63/0006588, jeho partnery jsou měs-
to Slavičín a městys Pozlovice. Tým
pracovníků zakončí svou dvouletou čin-
nost 30. dubna 2020. 

V rámci projektu pracují dvě pracov-
ní skupiny (osoby se zdravotním posti-
žením a senioři, rodiny s dětmi a oso-
by ohrožené sociálně patologickými
jevy), ve kterých jsou zapojeni uživate-
lé sociálních služeb (ti, co službu vyu-
žívají), poskytovatelé (ti, co službu po-
skytují), zaměstnanci měst a obcí, ve-
řejnost. Setkávání probíhají v prosto-
rách MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín,
zástupci se podílejí na plánování soc.
služeb ORP Luhačovice. Hlavním výstu-
pem jednání těchto pracovních skupin
a cílem projektu je vytvoření dokumen-
tu – Komunitního plánu sociálních slu-
žeb ORP Luhačovice a zavedení proce-
su a koordinace komunitního plánová-
ní. S projektem souvisí další aktivity: 

zpracování analýz, workshopy ke spo-
lupráci, vzdělávání aktérů, publikování 
odborných článků v místních médiích,
na webech měst, konají se setkání 
v obcích, veřejná setkání, probíhá eva-
luace v průběhu a na konci projektu. 

Významným výstupem projektu
bude vydání Katalogu poskytovate-
lů sociálních služeb ORP Luhačovice,
který je určen široké veřejnosti, poten-
ciálním uživatelům sociálních služeb,
jejich rodinným příslušníkům a oso-
bám pečujícím. Katalog bude dostup-
ný na webových stránkách města Lu-
hačovice, k nahlédnutí bude na odbo-
ru sociálním MěÚ Luhačovice a MěÚ
Slavičín, na obecních úřadech ORP Lu-
hačovice, na pracovištích ÚP ČR v Lu-
hačovicích a Slavičíně. V rámci KPSS
byla zorganizována dvě setkání: setká-
ní zástupců škol a poskytovatelů soc. 
služeb, které bylo určeno zástupcům
z oblasti školství, soc. služeb a sociál-
ně-právní ochrany dětí, volného času 
a zdravotnictví a setkání odborů so-
ciálních MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavi-

čín s přizváním Dětského centra Zlín,
p. o., Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. Na základě soutěže 
bylo vytvořeno logo komunitního plá-
nování, do soutěže se zapojili přede-
vším žáci škol, široká veřejnost a uži-
vatelé soc. služeb. 

Projekt byl fi nancován z prostřed-
ků Evropského soc. fondu prostřed-
nictvím Operačního programu zaměst-
nanost. Více informací o procesu ko-
munitního plánování na webových
stránkách města Luhačovice nebo
kontaktujte Pavlínu Stolaříkovou, 
tel: 721 942 163, email: 
stolarikova@mesto.luhacovice.cz.

Projekt zaměřený na komunitní plánování
sociálních služeb ORP Luhačovice se blíží do fi nále

Závěrečná konference
17. březen 2020 v 10.00 hod.
zasedací místnost, 
MěÚ Luhačovice

Projekt: Vytvoření komunitního
plánu na území ORP Luhačovice,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0
63/0006588
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Provozní doba vzdělávacího střediska 
Vzdělávací středisko je v provozu každý 

den od 8 do 14 hodin. V tuto dobu je mož-
né využívat 12 PC a Internet zdarma. Den-
ní limit pro návštěvníka PC učebny je 60 mi-
nut. Za poplatek je možnost tisku, kopírování, 
vazbu do kroužkové vazby a laminování do-
kumentů.

Provozní doba si vyhrazuje možnost změny, 
z důvodu konání vzdělávacích kurzů a akcí.

Kontaktní údaje: Horní náměs-
tí 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 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 březen: Háčkování velikonoč-
ních dekorací

Mgr. Klabačková spolu s OsV Nevšová a Klubem
seniorů v Nevšové uspořádali dne 6. října 2019 
v místním kulturním domě v rámci oslav Dne se-
niorů pořad Žítková a její bohyně. Beseda s au-
torem knihy Žítkovské čarování s PaedDr. Jiřím 
Jilíkem o pravdivých příbězích kopanických žen 
s magickými schopnostmi byla z hlediska faktů
zajímavá a podaná velmi poutavou formou. Po-
zitivní atmosféru ještě umocnilo vystoupení Ga-
jdošů z Kopanic – lidového souboru rodiny Ga-
brhelových. V té době však ještě nikdo z přítom-
ných netušil, že se zde začíná rozvíjet pravidel-
ná spolupráce mezi Městskou knihovnou ve Sla-
vičíně a nevšovským Klubem seniorů.

Pokračováním setkávání byla začátkem toho-
to roku beseda obou aktérů spolupráce a jejich 
členů ve slavičínské knihovně za účasti pana 
starosty Mgr. Tomáše Chmely. Nejdříve jsme byli
Gabrielou Klabačkovou seznámeni s historií sla-
vičínského knihovnictví a „Horákovy vily“, kde 
knihovna sídlí. Pan starosta přidal příznivé hod-
nocení knihovny se vzpomínkou na svoje dětská 
léta, kdy měl možnost jako školák se spolužá-
ky probádat prostory vily, které nebyly v té době 
veřejnosti přístupné. Poté jsme se i my členové 
klubu vydali prohlédnout si interiéry vily, kde nás 
provedla Gabriela Klabačková a přidala i výklad

k jednotlivým oddělením. My dříve narození čle-
nové jsme vzpomínali na zážitky u zubaře Ros-
tislava Horáka a obdivovali krásné, téměř pů-
vodní schodiště a zachovalou pracovnu lékaře
a cestovatele MUDr. Lumíra Horáka. Mě osob-
ně zaujala vkusně zařízená knihovna v 1. patře
objektu, zejména její sekce naučné literatury,
kde značnou část fondu tvoří publikace z obo-
ru psychologických věd. Chtěli bychom ještě jed-
nou touto cestou poděkovat našim hostitelům
ze Slavičína za krásně prožité chvilky, za pohoš-
tění a příjemné posezení.

Co se týká další spolupráce se slavičínskou
knihovnou, je potřeba nahlédnout i do budouc-
na. Byli jsme osloveni a mile překvapeni návr-
hem vedoucí knihovny, která nám po úspěchu
besedy o Žítkové, nabídla možnost zrealizovat
pořad s další významnou osobností, MUDr. Ja-
nem Cimickým, psychiatrem, spisovatelem a šé-
fem centra duševního zdraví „Modrá laguna“.
Tímto velmi děkujeme za nabídku a za organi-
zaci této akce. Chtěli bychom veřejnost pozvat
na tuto besedu do KD Nevšová dne 25. června
v 17.00 hodin. Po ukončení besedy můžete po-
sedět u skleničky při hudební produkci s písnič-
kami na přání.

PhDr. František Anders,
předseda Klubu seniorů v Nevšové

Loňským Dnem seniorů v Nevšové začala
spolupráce se slavičínskou knihovnou

ýý

V pátek 14. února se v městské knihovně
uskutečnil křest knihy nazvané MUDr. Lumír Ho-
rák Vzpomínky. Na Lumíra Horáka, významné-
ho slavičínského rodáka, lékaře a cestovate-
le, zde zavzpomínali jeho syn Jan a dcera Ma-
non, a také členové Klubu přátel historie Slavi-
čínska Miroslav Kadlec a František Slovák, kteří 
vydání knihy iniciovali. Svou veselou vzpomínku 
na pana Horáka připojil i Tomáš Chmela, staros-
ta města. Večera se zúčastnilo na pět desítek di-
váků, vesměs pamětníků na působení rodiny Ho-

Křest knihy Vzpomínky MUDr. Lumíra Horáka

rákových ve Slavičíně.
Knihu Vzpomínky vydal Klub přátel historie

Slavičínska jako 14. díl edice Kapitoly historie
Slavičínska u příležitosti letošního stého výročí 
narození MUDr. Lumíra Horáka. Horákovy povíd-
ky z jeho působení v Tunisku jsou doplněny ob-
razovou přílohou, osudy několika generací rodi-
ny Horákovy jsou zasazeny do historického kon-
textu doby.

Pro zájemce je tato kniha k dispozici v Měst-
ském infocentru Slavičín. (jip)

Obchod Rea v bývalém hotelu Slavičan 
zve k nákupům:
širokého sortimentu vln a přízí českých
i z dovozu
 nteraktivních hraček k rozvoji motoriky, ro-
zumových dovedností pro mimina a batolata
 velký výběr panenek Adélka, mluvících 
a zpívajících česky
výběr stavebnic k rozvoji technických 
a praktických dovedností
 elektronické hry pro rozvoj zrakové orien-
tace, postřehu a reakce

Bulharsko 2020
SOZOPOL 15. – 26. 7. 2020
Odjezd z Bojkovic
Cena: 6 700 Kč
Tel.: 774 189 579, miris.s@email.cz

Se SeSe křtkřtkřtřttemem em emeeeeee bbpubpubliklikaceaceaceaceeeeeee popopo p p   ppppp mohl JJanua  a a ManManon Horákovýmý  Miroslav Kadlec a starosta Tomáš Chmela.
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Ve středu 11. března začne ve Slavičínské so-
kolovně už 18. ročník postupové divadelní pře-
hlídky Valašské křoví. Mnohaletým pravidlem
je, že se v druhém březnovém týdnu vystřídají 
na slavičínském jevišti amatérská i profesionál-
ní divadla z celé republiky a vyplní prostor Soko-
lovny i přilehlé Horákovy vily komediemi, drama-
ty, studentskými představeními a pohádkami, 
ale i semináři, diskusními skupinami a odborný-
mi hovory o divadle.

„Když jsme před 18 lety Křoví zakládali, ne-
napadlo nás, že se z něj stane tradiční kulturní 
akce, která bude mít své pevné místo v kultur-
ním kalendáři Slavičína a okolí. Tehdy to bylo jen 
setkání blízkých souborů,“ říká “ principál pořá-
dajícího divadla SemTamFór Jan Julínek a do-k
dává: „To, že do Slavičína pravidelně přijíždějí 
pozorovatelé a divadla z celé republiky i ze Slo-
venska, aby tu strávili čtyři dny, znamená, že je 
jim tu dobře. Během křoví zažívá Sokolovna jedi-
nečnou atmosféru spojení místních a návštěvní-
ků okořeněnou divadlem, humorem a uměním.“

Na „plnoletém“ Valašském křoví se předsta-
ví se svými novinkami slavičínským divákům dů-
věrně známé soubory jako je poPUD Brno, je-
hož členem je i slavičínský rodák Pavel Stude-
ník, služebně nejstarší soubor – POINT Prostě-
jov, který se účastní Křoví už od jeho 2. roční-
ku nebo havířovské divadlo Sputnik, které je an-
sámblově propojeno s místním divadlem Sem-
TamFór a jehož členy znají diváci z domácích in-
scenací Past na osamělého muže a Jak jsem vy-
hrál válku.

Dalšími známými soubory jsou například Vác-
lav Václavov, Ampu lka Třebíč nebo DS Zdeňka 
Štěpánka Napajedla. Podruhé si vyzkouší slavi-
čínská „prkna“ také Divadelní studio „V“ z Brna 
nebo Břetislav Břeclav.

„Bohužel se nepodařil vždy najít termíno-
vý konsensus a některé tradiční soubory letos 
nepřijedou. Chybět bude například dlouholetý 
účastník Slovanský Tyátr Olomouc,“ zalitoval “ Ju-
línek. Jeho místo však zaujmou tři nováčci. Kon-
krétně se jedná o DS Čapek a DS Dohráli jsme 
Uherské Hradiště, No PoTěš Těšíkov a Tiha.cz 
Valašské Meziříčí.

Dramaturgicky pestrá paleta představení za-
hrne mimo jiné komorní drama Jenůfka (DS Ča-
pek), světovou klasiku Hamleta (DS Břetislav) 
a Mandragoru (Divadlo Václav), improvizované 
scénické čtení Single (Tiha.cz) nebo třeba ko-
medii Dovolená s rizikem (DS Napajedla). Chy-
bět nebudou ani představení pro školy Cesta ko-
lem světa za 80 dní a Pohádky ze zámku v podá-
ní Divadla SemTamFór.

Sobotní večerní program ukončí prostějovské 
divadlo POINT komedií Miluj svůj mobil s násled-
ným koncertem známé folkové zpěvačky Blondý-
ny z Rakovníka a nováčkem na alternativní hu-
dební scéně, duem OKD – Oba konce duhy.

Nedělní dopoledne už bude patřit dětským di-
vákům a pohádkovému kabaretu divadla Am-
pulka z Třebíče. Nedělní vyhlášení výsledků pak 
18. ročník uzavře, diváci i soubory se rozejdou 
a rozjedou do svých domovů a … ale na to je ješ-
tě brzo. Valašské křoví 2020 teprve začíná…

Za dlouholetou podporu, bez které by pravi-
delné slavičínské festivaly Valašské křoví a Léto 

Valašské křoví už je „plnoleté“, osmnáctý ročník začne 11. března

s divadlem nebylo možno vůbec pořádat, dě-
kujeme Městu Slavičín, které poskytuje jak fi -
nanční, tak materiální, prostorovou a propagač-

ní podporu této tradiční akci. Projekt Valašské
křoví 2020 je spolufi nancován Městem Slavičín,
Zlínským krajem a Ministerstvem kultury ČR. (tz)
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Je těžké uvěřit, že slavičínský Zámecký park 
nebyl v minulosti přístupný veřejnosti. K této 
změně došlo až v poválečném období, kdy teh-
dejší Valašské (později Vlárské) strojírny přistou-
pily k rozsáhlé přestavbě slavičínského zám-
ku kvůli zřízení prostor pro pořádání kulturních
a společenských akcí. V jeho těsné blízkosti pak 
pro potřeby nejširší veřejnosti začalo vznikat mo-
numentální letní kino, dodnes jedno z největších 
ve Zlínském kraji.

U zrodu mnoha moderních novinek v našem 
parku stál pan Ladislav Dítě, zaměstnanec Vlár-
ských strojíren, který do Slavičína přišel ze Vse-
tínské zbrojovky jako odborná posila. Byl iniciáto-
rem výstavby letního kina, ale také kuželny, teni-
sových kurtů a dle vzpomínek pamětníků se za-
sloužil i o rozvoj slavičínského volejbalu anebo di-
vadla. 

Za zlomový pro Slavičín lze považovat rok 
1956, kdy naše město slavilo 700 let od první pí-
semné zprávy. V těchto letech vzniklo mnoho růz-
ných aktivit včetně iniciativy pro zbudování letní-

Letní kino slouží veřejnosti už téměř 65 let

ho kina. V tomto roce byla na místě dnešního
„letňáku“ zřízena dřevěná promítací kabina s pří-
strojem na 16mm fi lm, dále dřevěná konstrukce
s promítacím plátnem a dřevěné lavice. Vše ještě
v rovinatém původním terénu parku.

V roce 1957 proběhly některé zásadní investi-
ce: především návoz 1000 m3 hlíny pro vznik šik-
mého hlediště, výstavba betonového jeviště, díky
kterému se mohlo v novém amfi teátru pořádat
také divadlo a nejrůznější estrády. Byly zde po-
řízeny moderní závěsné mikrofony a také nadča-
sové laminátové sedačky, které v tehdejší době
zdobily pouze podobný amfi teátr v Karlových Va-
rech. V tomtéž roce byla vybudována podle pro-
jektu stavitele Šilhánka také zděná promítací ka-
bina s dvojicí promítaček na 35mm fi lm.

O dva roky později byl tento areál oplocen
a nakonec, v roce 1963, vznikla ocelová kon-
strukce se širokoúhlým plátnem, která umožnila
širokoúhlé promítání. Slavičín tak získal vskutku
moderní letní kino, které slouží dodnes. 

Je potřeba zdůraznit, že po celou dobu výstav-

by už letní kino promítalo fi lmy. Výstavba probí-
hala částečně dobrovolnickým způsobem. Letní 
kino bylo také dějištěm fi lmových festivalů, které
byly inspirovány podobnou akcí větších rozměrů,
která se dodnes koná ve Zlíně. V roce 1957 se
zde promítal například známý fi lm Vyšší princip,
na jehož premiéru do Slavičína dorazil režisér Jiří 
Krejčík a herec Jan Šmíd.

Provoz letního kina ve Slavičíně dlouhé roky
zajišťoval Závodní klub Družba. Nyní je vlast-
níkem město Slavičín, které se aktuálně snaží 
o jeho postupnou rekonstrukci. V letošním roce
bude instalováno nové ozvučení a jsou zpracová-
ny projekty na komplexní obnovu drobných sta-
veb a oplocení.

U vzniku tohoto článku stál pamětník pan
Ing. Leopold Lezna ze Slavičína, který ochot-
ně poskytl veškeré informace. Jelikož brzy osla-
ví významné životní jubileum, přejeme mu hodně
energie, zdraví a elánu. 

Za Klub přátel historie Slavičínska
Tomáš Chmela
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Na podzim letošního roku plánuje město re-
konstrukci promítárny v areálu letního kina. 
Po stavebních pracích, které obnášejí výměnu
oken, opravu střechy, omítky a izolace celého ob-
jektu, se z budovy stane Wolkerův domek. Ten 
bude věnovaný životu a tvorbě známého spisova-
tele Jiřího Wolkera. Proč právě jemu?

Jeho jméno zná každé malé dítě a park by 
se tak mohl stát turisticky atraktivním místem, 
které doplní nově zrekonstruovaný hotel Zámek
Wichterle. Na pozvání rodiny Wichterlů (Evžena
a Františka z Prostějova) k nám do Slavičína slav-
ný spisovatel před sto lety přijel. Takto zní Wolke-
rův korespondenční lístek mamince, který posílal 
ze Slavičína 31. července 1919: „Milá maminko. 
Vidíš, mám se tu tak dobře, že nemám ani kdy 
na psaní. Dorazili jsme sem za jeden den z Tren-
čína, a to jsme vyšli až o 3. hodině odpoledne.
Ovšem došli jsme až k půlnoci a cesta byla hroz-

Z promítárny v letním kině se stane Wolkerův domek, pokud vyjde dotace
ná. Nyní jsme však už zotaveni a bavíme se vý-
borně. Běháme v plavkách, jezdíme na koni, cho-
díme na hon, hrajeme na klavír a housle, atd….
Váš Jiří.“

Před areálem letního kina bude umístěn
poeziomat, který bude první ve Zlínském kraji.
Poeziomat je automat na verše a básně. Ten sla-
vičínský bude samozřejmě recitovat básně Jiřího
Wolkera. Asi každý z nás zná aspoň kousek slav-
né Poštovní schránky. Proč si
ji tedy neposlech-
nout celou 

Jiří Wolker se narodil 29. března před 120
lety v roce 1900. Byl český básník, člen Li-
terární skupiny a Devětsilu. Byl nejnadaněj-
ším představitelem proletářské poezie a ze-
mřel ve 24 letech na tuberkulózu. Zanechal
po sobě básnické sbírky Těžká hodina a Host
do domu.

v prostředí Zámeckého parku a dozvědět se in-
formace o Wolkerově životě a smrti?

Vstupné do domku se nebude vybírat, ale díky 
terénní úpravě areálu bude přístupný i bezba-
riérově. Celý projekt je vyčíslen na necelých 1,8 
milionu korun, z nichž polovinu by mohlo měs-
to získat z dotace. V budoucnu hodlá město po-
kračovat v úpravě celého areálu zrušením stáva-

jícího oplocení, výměnou 
sedaček i rekonstruk-

cí kulturního zázemí 
za plátnem.  (šim)
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Dne 11. ledna se odehrálo další kolo fl orbalo-
vé regionální ligy mužů ve Slavičíně. Snajpři se 
ve dvou zápasech utkali s týmem Florbal Kuřim 
a s prvním týmem tabulky FBK Atlas Blansko. 
V prvním zápase proti Kuřimi nastoupili slavičín-
ští v plnohodnotné sestavě, kdy se na lavičku 
vrátila zkušená staronová posila Jeňa Janeček. 
Celý zápas byl od obou týmů bojovného rázu, kde 
však závěr patřil hostům. Ti sice vyhráli nad do-
mácím celkem, ale Slavičín je dokázal potrápit 
celý zápas. Druhý zápas proti Blansku byl herně 
vyrovnanější. Po polovině zápasu došlo ke krás-
ným gólovým akcím v podání slavičínského Filipa 
Papeže, který v první situaci obdržel přesně na-
časovanou přihrávku přes celé hřiště od Ondřeje 
Šuráně a forhendovou kličkou překonal branká-
ře hostů. Podruhé Papež skóroval střelou z první 
při pohotově rozehrané standardní situaci od Fi-
lipa Čuče a jeho rychlé nahrávky na střed. V zá-
věru utkání však rozhodla taktická chyba týmu 
Slavičína. Klíčovou byla přesilová hra pět na tři, 
zapříčiněná dvěma spornými vyloučeními do-

Série proher se zvučnějšími soupeři čekala 
na fotbalisty FC TVD Slavičín. Podlehli rezervám 
Slovácka, Baníku i Zlína. Naštěstí jen v přípravě, 
tedy v pauze mezi podzimní a jarní částí soutěže.

Potěšila pouze vysoká výhra s Bílovcem (8:3), 
který je relativně srovnatelným soupeřem, proto-
že vede moravskoslezský přebor a má nakroče-
no do divize. „Po dvou silných soupeřích rezerv li-
gových týmů jsme se dostali konečně i do herní-
ho vytížení, kdy jsme nehráli úplně druhé hous-
le a mohli si zkoušet různé věci. Ukázalo se, kde
nás nejvíce tlačí bota a zatím i přes vysoký počet 
vstřelených branek nás trápí přechod do útoku,“
poznamenal trenér „áčka“ Michal Švach.

Florbalistům SK Snipers se začátek roku výsledkově nepovedl

Fotbalistům FC TVD se v přípravě příliš nedaří, mají enormní marodku

mácích hráčů. Hosté opět zvítězili nad domácím
mužstvem, tentokrát v poměru 7:5. Nutno upo-
zornit na skvělé výkony nejmladších hráčů týmu
Pavla Šuráně, Jana Zeliny a Ondřeje Častulíka.
Tým SK Snipers Slavičín po dlouhé době obnovil
kategorie mladších a starších žáků a od podzimu
2017 se snaží o postupné rozšiřování mládežnic-
ké základny. Usilovně pracuje na výchově nové
hráčské generace mužů, která bude reprezento-
vat slavičínský fl orbal v budoucích letech.

V únoru Slavičín odehrál ještě dvě kola ven-
ku. V sobotu 1. února jeli muži do Morkovic, kde
poměřili síly s týmy TJ Sokol Lanžhot a SFK Ko-
zel Počenice. Na tomto turnaji vyšli opět bodo-
vě naprázdno. V sobotu 15. února se Snajpři vy-
dali k nejvzdálenějšímu soupeři, na kterého mo-
hou v této lize narazit. Ve Znojmě poměřili své
síly s celky FbC Aligators Sokol Bučovice B a do-
mácím mančaftem. Do prvního zápasu proti Bu-
čovicím vlétli slavičínští s ohromnou vervou a za-
skočeného soupeře v první třetině přehrávali. Bu-
čovice se však dostaly do zápasu rychlými góly

Naději na lepší výkony ale sfoukla rezerva
Zlína, která naše fotbalisty čekala v přípravě
jako další. Domácí porážka 1:5 byla vysoká, ale
rozhodně i z ní lze vyvodit pozitiva. „Od první mi-
nuty měl zápas svižné tempo a zejména prv-
ní poločas snesl z naší strany přísnější měřít-
ko, i když to kvůli desetiminutovému výpadku
nevypadá. Byly tam však pasáže, kdy jsme byli 
na míči a dokázali se přes kombinaci ve středu
dostat do šancí, které stále bohužel řešíme slo-
žitě. Pozitivum bylo, že i v tak slepené sestavě
jsme minimálně v první půli dokázali být soupe-
ři vyrovnaným týmem,“ popsal trenér zápas pro-
ti Zlínu.

a Snajprům nestačily ani skvělé výkony branká-
ře Radomíra Zlámala, který chvílemi předváděl
neuvěřitelné zákroky. Na kontě si připsal i vy-
chytané trestné střílení Bučovic, které následo-
valo po obranném faulu Slavičína. Druhý zápas
proti domácímu Znojmu byl po celou dobu vy-
rovnaný. Dotahovali jsme se na soupeře celý zá-
pas, ale vždy jsme byli o krok nazpět. Zlom nepři-
šel ani po faulu znojemského Miklíka na gólma-
na Zlámala. Po tomto zákroku byl Zlámal znač-
ně otřesen, avšak k žádnému vyloučení nedošlo.
Po krátké pauze se Zlámal vrátil do brány, a ač
v ne úplně dobrém stavu, zvládl dochytat zby-
tek zápasu. V závěru utkání odskočili znojemští 
o dvě branky a vyhráli 7:5.

Začátkem tohoto roku nám tedy herní štěstí 
moc nepřeje. Avšak z vývoje a výsledků jednot-
livých zápasů vyplývá, že nám chybí něco málo
k tomu, abychom smůlu prolomili. Pokud se nám
to podaří, věříme, že se nám podaří nějaké body
urvat.

Jakub Zvoníček, SK Snipers

Tým se od začátku přípravy potýká s obrov-
skou marodkou ve svém týmu, kdy v posledním
zápase chybělo například rovnou sedm hráčů. 
„Mým největším přáním je, aby se kluci dali zdra-
votně dohromady, protože zdraví je jenom jed-
no,“ uzavřel “ Švach.  (šim)

Zápasy
so 7. 3. 10:00 FC TVD Slavičín vs. Zbrojovka Brno
„B“ - UT Hrádek
so 14. 3. 10:00 FC TVD Slavičín vs. Valašské Me-
ziříčí – hřiště bude upřesněno (generálka)
ne 29. 3. 10:15 FC TVD Slavičín vs. Hodonín –
hřiště bude upřesněno (mistrovské utkání)

První letošní turnaj slovenské Velké ceny vete-
ránů vyhrál slavičínský matador Jaroslav Kuče-
ra. Do fi nále dokráčel hladce, když ztratil v pěti 
zápasech pouze jeden set. Ve fi nále s Funkelem

Slavičínský stolní tenista Jaroslav Kučera
vyhrál turnaj ve slovenských  Bošanoch

z Kežmaroku se předvedl aktivním topspinovým
pojetím, které vedlo k  vítězství v kategorii mužů
ve věku 70 – 74 let.  (šim)

Domácí zápasy v březnu 2020:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín C,
sobota 7. 3. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Sokol Machová B, 
sobota 14. 3. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Bojkovice Krons B, 
sobota 21. 3. 2020, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – TJ Zbrojovka Vsetín C,
sobota 28. 3. 2020, 16.00 hod.

Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 hod./
dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro skupiny i jednot-
livce, informace na tel.: 604 715 537 – Pavel
Sláma

Nabízíme fi rmám možnost své prezentace v pro-
storách kuželny, informace na tel.: 603 919 154 
– Mgr. Aleš Ptáček

Kuželkářský klub

Kalendář akcí oddílu turistiky
22. 3. Slavičín – Nevšová – Luhačovice
29. 3. Luhačovice – Přečkovice – Bojko-
vice

Fináláláleee turnaje ve ve stolníním tenise vyhrál Jaroslav KuKučerč a 3:1.:1.



Regionální je zatím mladá rocková kapela Ho-
rizont, kterou tvoří pět mladíků z blízkého oko-
lí – bubeník Jakub Zvoníček z Divnic, zpěvák Lu-
káš Fojtů z Vysokého Pole, kytarista David Ma-
ryáš z Popova, Honza Černocký a Milan Slovák
z Luhačovic. Hudebníci ale sní o tom, že v ranku
„regionální kapela“ nezůstanou. „Chtěli bychom
se dostat do povědomí lidí v České republice, za-
hrát si na větších festivalech,“ řekl“ bubeník Zvo-
níček. Přestože fungují teprve dva roky, už mají 
za sebou vystupování nejen na slavičínském Kar-
patyfestu, ale třeba také vítězství na zlínském
festivalu BUSfest.

Na podzim loňského roku točili hudební klip
Konec světa i v prostorách slavičínské fi rmy ABM
Hrádek, kde využili kontrastu zchátralých budov
procházejících rekonstrukcí s ostrými kytarový-
mi riffy. Podobně tomu bylo i v klipu Naruby, kte-
rý měl zázemí v areálu bývalých Vlárských strojí-
ren. Členové kapely se teď častěji budou objevo-
vat v Divnicích, protože tam dokončili zkušebnu,
kde natrénují své písně na plánovaná vystoupení 
v Praze, Plzni, v Bratislavě či Brně. Do Slavičína
se dostanou opět na Slavičínské slavnosti, kdy 
budou hrát před nebo po hlavní hvězdě Václavo-
vi „Noid“ Bártovi.  (šim)

Kapela Horizont: bubnuje jim Divničan,
klip točili i ve Zbrojovce či ABM

p j jp jRozpis mistrovských zápasů 
Sportovní hala
1. 3. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná
8. 3. 14 – 17 h AFL Slavičín sálová kopaná 
14. 3. 8 – 14 h SK – V. Meziříčí volejbal ženy

14 – 17 h SK D – Napajedla stolní tenis
18 – 20 h SK – Mikulov basketbal 

15. 3.  9 – 11 h SK – Kyjov basketbal
 21. 3.  8 – 16 h turnaj ml. žáci fl orbal

16 – 20 h SK A – Rožnov A stolní tenis
16 – 20 h SK B – Otrokovice C stolní tenis

 22. 3. 9 – 13 h SK A – D. Němčí A stolní 
    tenis

9 – 13 h SK B – D. Němčí C stolní tenis
 28. 3.  16 – 20 h SK C – Rokytnice stolní 
    tenis

Členky Českého svazu žen Slavičín pořádají

Jarní bazárek dětských věcí
18., 19. a 20. března vždy od 12 do 18 hodin 
v sále Sokolovny
Do prodeje budou přijímány pouze věci ne-
poškozené, čisté a sezónní (jaro, léto) v po-
čtu 25 ks na osobu. Seznamy a pořadová čís-
la k zapsání si můžete zdarma vyzvednout 
od 1. března v Městském infocentru Slavi-
čín. Věci k prodeji je nutné opatřit cedulkou,
cedulku přišpendlit (nepřišívat, nepřipojovat 
sponkovačkou).

MO KSČM a Levicovým klubem žen 
zvou ženy ze Slavičína

na oslavu MDŽ, 
v pondělí 9. března 2020 v 15 hodin 

v sále SOKOLOVNA.
S programem vystoupí děti,

k poslechu a tanci hraje p. Raška 
a vše zakončí tombola. Občerstvení zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

Český červený kříž Bohuslavice nad Vláří 
Vás zve na autorskou komedii
divadelní společnosti Debřa

Sázka o barana
Sobota 28. 3. 2020, 18 hodin, 

sál KD Bohuslavice

PGI MORAVA, s.r.o.
Do naší provozovny kovovýroby v areálu TVD v Ro-
kytnici přijmeme zaměstnance na tuto pozici:
OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ CNC FRÉZKY 
Požadujeme
Vzdělání: SO, ÚSO se zaměřením strojírenství
Ostatní znalosti: Čtení výkresové dokumentace
Ostatní požadavky: Zručnost, zodpovědnost, spo-
lehlivost, ochota učit se novým věcem, znalost řídi-
cího systému Heidenhein výhodou
Nabízíme:
 Práci ve stabilní fi rmě
 Odpovídající mzdové ohodnocení
 Zajímavou práci s nejmodernějšími technologi-
emi
 Možnost seberealizace a profesního rozvoje,
zvyšování profesní kvalifi kace v rámci fi remního
i externího vzdělání
 Zaměstnanecké benefi ty (dotované stravování,
sociální fond, rekreace, bezúročné půjčky, příspěv-
ky na penzijní připojištění, 13. plat apod.) 
Písemné životopisy se sdělením, zda souhlasíte se
zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení a  uložením Vašich dat do interní fi remní da-
tabáze uchazečů zašlete na adresu:
personalni@pgimorava.cz.
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Nabízíme volná pracovní místa:
PLÁNOVAČ 
Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání 
Praxe v oblasti podnikového plánování vý-
hodou 
Znalost práce na PC (zejm. aplikace řady 
MS-Offi ce)
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost 
Výborné komunikační a organizační schop-
nosti 
Výhodou je znalost jakéhokoli podnikového 
informačního systému 
Pracovní náplň:
Příprava výrobního plánu
Komunikace s oddělením výroby
Práce s fi remním APS a ERP
Analýza kapacit pro jednotlivá pracoviště
Sledování a vyhodnocování zakázek
Kontrola plnění plánu
Administrativní činnost

PRACOVNÍK STROJNÍ ÚDRŽBY 
Požadujeme:
Vyuč./SŠ vzdělání se zaměřením strojíren-
ství 

PRACOVNÍK ÚDRŽBY 
Požadujeme 
Vzdělání: SO, ÚSO se zaměřením elektro
Ostatní znalosti: Řidičský průkaz skupiny „B“,
praxe v údržbě strojů výhodou
Ostatní požadavky: Zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, fl exibilita, schop-
nost improvizace 
Pracovní náplň: Údržba a opravy strojního vy-
bavení gumárenské výroby 
Nabízíme:
 Možnost dalšího vzdělávání 
 13. plat dle výsledku hospodaření fi rmy
 Příspěvek na stravování
 Příspěvek na penzijní připojištění
 Osobní konta ze sociálního fondu
 Bezúročné návratné půjčky ze sociálního 
fondu
 Vlastní rekreační zařízení, fi remní kulturní 
a sportovní akce 
Zájem o práci v naší společnosti zašlete pí-
semně na adresu personalni@tvd.cz spolu 
s životopisem a sdělením, zda souhlasíte se 
zpracováním osobních dat pro účely výběrové-
ho řízení  a jejich uložením do interní fi remní 
databáze uchazečů.

Praxe v oblasti údržby CNC tvářecích strojů 
výhodou 
Uživatelská znalost MS-Offi ce Excel
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost 
Kreativnost, aktivní a zodpovědný přístup 
k řešení problémů 
Pracovní náplň:
Údržba a opravy strojního vybavení středis-
ka zpracování plechu
Nástup ihned nebo po dohodě 
Nabízíme:
Možnost dalšího vzdělávání 
13. plat dle výsledku hospodaření fi rmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění
Osobní konta ze sociálního fondu 
Bezúročné návratné půjčky ze sociálního 
fondu
Vlastní rekreační zařízení, fi remní kulturní 
a sportovní akce
Zájem o práci v naší společnosti zašlete písem-
ně na adresu personalni@tvd.cz spolu s živo-
topisem a sdělením, zda souhlasíte se zpraco-
váním osobních dat pro účely výběrového říze-
ní  a jejich uložením do interní fi remní databá-
ze uchazečů. 

TVD – Technická výroba, a. s., se sídlem Rokytnice 203
TVD – Rubber & Plastics, a. s., 
se sídlem Divnice 156
Do naší nové provozovny lisovny pryže v prů-
myslovém areálu Divnice přijmeme pracovní-
ka na pozici: 

Duo MORAVÁCI zahrají večírky, oslavy, svátky. Kontakt: 605 539 893.
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 Městská knihovna Slavičín
tel.: 577 341 481, knihovna@mesto-slavicin.cz,
web: https://www.knihovna.mesto-slavicin.cz/
Fb: Městská knihovna Slavičín
Březen měsíc čtenářů v Městské knihovně Sla-
vičín – 11. ročník celostátní akce, vyhlášený Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků na podporu čte-
nářství.
Pořady pro školy:
Kdo čeká za vrátky, no přece pohádky! Zábavná
odpoledne s pohádkovými příběhy pro děti z MŠ.
 Co mě knížka naučí, zapíšu si za uši! Scénický po-
řad pro žáky 1. tříd ZŠ.
 Ferda cvičí mraveniště. Soutěže, hry, úkoly s tema-
tikou hrdinů knížek spisovatele Ondřeje Sekory pro 2. 
třídy ZŠ.
 Z pokladnice pohádek. Seznámení s klasickými
i moderními pohádkami formou soutěží a her pro žáky 
3. tříd.
 Knížky plné smíchu. Prezentace humoristického 
žánru pro žáky 4. tříd. Součástí jsou hádanky a zábav-
né úkoly. 
 Zapeklité případy detektiva Koumese. Odhalování
detektivních záhad v knihách pro žáky 5. tříd.
 Bylo nebylo – zakleté království. Scénický pořad
se soutěžemi a vědomostními kvizy pro děti ze škol-
ních družin.
Jarní čteni, tvoření a malování – výtvarka v knihov-
ně. Dopoledne plné výtvarných i čtenářských aktivit pro 
žáky 1. stupně ZŠ.

Pondělí 9. 3. – Kampaň za dárcovství kostní dře-
ně. Proběhne v GJP a SOŠ Slavičín pod záštitou paní 
Moniky Hubíkové, místostarostky města, a ve spolu-
práci s paní Zdenkou Wasserbauerovou, zástupkyní 
Nadace pro dárcovství kostní dřeně. Určeno 18letým 
studentům SŠ. Začátek: 8.00 hodin.

Akce pro spolky a zájmová sdružení:
Všeználkové. Dopolední zábavně naučný pořad pro 
klienty Charity Slavičín.
Vzpomínáme na naše předky. Besedy s knihovnou 
pro spolky seniorů.
Akce pro veřejnost v půjčovní době knihovny:
 Čtvrtek 5. 3. – Knihovna k vašim službám!

Rychlokurz orientace ve vašich výpůjčkách v pro-
středí on line katalogu Portaro (prodloužení výpůjček, 
rezervace, vyhledávání publikací, knižních novinek aj.). 
Začátek: 9.00 – 11.00 hodin, oddělení knihovny pro 
dospělé. Probíhá všechny březnové čtvrtky, účast je po-
třeba nahlásit předem.
Čtvrtek 5. 3. Tátové, mámy, čtěte a bavte se 
s námi! – 14. ročník setkání dětí v doprovodu dospě-
lých v knihovně se skřítkem Nezbedníčkem (představe-
ní knižních novinek, soutěže, hry, tvořivá dílna).
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží. Vstup volný.
Čtvrtek 19. 3. – Výprava za literaturou! Den ote-
vřených dveří v Městské knihovně Slavičín.
8.00 - 18.00 Noví zájemci o přihlášení do knihovny mo-
hou v tento den využít registrace do knihovny zdarma 
– tzv. amnestie na registrační poplatky!
Pro nové čtenáře z řad dětí a mládeže do 15 let je re-
gistrace na rok 2020 zdarma po celý měsíc březen.
Program: 
9.00 – 11.00 Jak na e-výpůjčky Praktický workshop,

jak se naučit využívat tuto službu (registrace, sezná-
mení s portálem E-Reading, vyhledávání e-knih v on 
line katalogu Portaro). Probíhá všechny březnové úter-
ky, účast je potřeba nahlásit předem.
13.00 – 16.00 Odpoledne pro zvídavé děti. Mix vědo-
mostních kvizů a další úkoly pro děti a mládež. 
13.00 – 16.00 Truhlička plná povolání. Nápadité ak-
tivity pro menší děti (hádanky, úkoly, kreslení podle 
předloh, výstava knížek k tématu).
18.00 – 20.00 Za dobrou knihou šel bych světa 
kraj…Večerní pořad věnovaný knihám, které nestár-
nou a ke kterým se stále vracíme. V programu zazní 
úryvky z rozmanitých žánrů, součástí je diskuze o všem 
kolem knižního dění… Lze využít výpůjčních služeb, 
probádat historické svazky ve studovně MUDr. Lumíra 
Horáka nebo zhlédnout vystavená díla v galerii knihov-
ny. Malé občerstvení zajištěno. 
TOP četba! Celodenní výstava knižních novinek. Knihy 
je možné na místě rezervovat.
Čtvrtek 26. 3. – Jógátky

Milé děti, kamarádi, jaro volá hola hej! S Jógátkami 
zase v březnu tělíčko své rozhýbej! Pořad akreditované 
lektorky jógy Denisy Balšanové pro rodiče (prarodiče) 
s malými školáky i předškoláky.
Začátek: 16.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný.

Přednášky, výstavy pro veřejnost:
Středa 4. 3. – Stanislav Motl: Apoštolové temných 
sil aneb mágové proti Hitlerovi

Pořad s populárním reportérem, scénáristou 
a záhadologem Stanislavem Motlem. Spolu s ním 
zmapujete tajemná místa, spjatá s nacistickými 
výzkumy (magická hora Blaník, jihlavské podzemí), 
zjistíte více o černém řádu rytířů SS, o síle Vril, 
schopné ovládnout svět, o tajných výzkumech v Ti-
betu a odhalíte, že za druhou světovou válkou stáli 
mágové, okultisté, svobodní zednáři a jiné tajné spo-
lečnosti.
Začátek v 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.
Pátek 6. – 29. 3. – Vojtěch Malík: Krajinou do-
mova

Výstava fotografi í s tematikou slavičínských zátiší 
a okolní krajiny v galerii knihovny. Otevřena bude v půj-
čovní době nebo po domluvě na telefonu.
Pondělí 9. 3. – Medicinální houby a jejich pozitiv-
ní zdravotní účinky 

Přednáška výživové poradkyně Aleny Hlavicové, 
zaměřená na druhy medicinálních hub a jejich širo-
kospektrální využití v léčení mnoha chorob, zejména 
chronických a civilizačních.
Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný.
Úterý 10. 3. – Bachmač 1918, Sokolovo 1943

Přednáška Mgr. Františka Trávníčka, vojenského 
historika o bitvě československých legií u Bachmače 
na Ukrajině v roce 1918 a o boji 1. čs. samostatného 
praporu u Sokolova v roce 1943. 
Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný.
Úterý 17. 3. – Josef Holcman: Karel chodí po zemi 

Autorské čtení regionálního spisovatele Josefa Holc-
mana z jeho nové knihy o životě a dobách etnografa
a folkloristy Karla Pavlištíka, jedné z nejvýraznějších 
postav kulturního života jihovýchodní Moravy.

V pořadu vystoupí vsetínská cimbálovka pod vede-
ním MUDr. Martina Ondráška.
Začátek v 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

 Úterý 24. 3. Severní Indie – Z Himaláje do Vára-
nasí.

Cestovatelská přednáška a fotoprojekce spisovatele
a světoběžníka Petra Nazarova.
Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný.
 Úterý 31. 3. – Marek Sova: Na kole z Olomouce
do Íránu

Povídání o cyklistické výpravě otce a syna, kteří vy-
razili z Olomouce a zastavili se až v íránském Teherá-
nu. Projeli Rumunsko, kde vyšli na nejvyšší horu Kar-
pat Moldoveanu, v Turecku vystoupali na bájný Ararat. 
Své putování zakončili na nejvyšší sopce Asie – Damá-
vandu.
Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný.
Připravujeme na duben:
 4. 4. – 30. 4. – Výstava prací dětí z kroužků Domu
dětí a mládeže. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 4. 4.
od 16.00 hodin v galerii městské knihovny.
 Úterý 7. 4. – Co všechno kdysi znamenala svatba
na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích. Před-
náška a fotoprojekce etnografa Pavla Popelky.

Kalendář akcí
 Pondělí 9. 3. – Oslava MDŽ 
Účinkují děti, hraje p. Raška, 15 h, Sokolovna
 Středa 11. 3. – Kluby zdraví
Téma: Acidobazická rovnováha, 18 h, knihovna
 11. – 15. 3. – Valašské křoví
Přehlídka amatérských divadelních souborů, Sokolovna
 Neděle 15. 3.– Benefi ční koncert aneb Pomoc
pro Afriku
Účinkuje PS Cantare a jeho hosté, 17 h, kostel sv. Voj-
těcha a sv. Cecílie (pořadatel Farnost Slavičín a PS 
Cantare)
 18. – 20. 3. – Jarní bazárek dětských věcí
Nákup a prodej použitého textilu a věcí, 12 – 18 h, So-
kolovna (pořadatel Český svaz žen Slavičín)
 Sobota 21. 3. – Karneval MAX PARÁDA
Účinkuje kouzelník Max, 14 – 18 h, Sokolovna (pořa-
datel ZŠ Malé Pole)

 Cvičení 
Sportovní hala
 Pondělí 18.30 – 20.00 ASPV ženy (P. Maděryčo-
vá)
 Úterý 20.00 – 21.30 ASPV muži (P. Čech)
 Čtvrtek 19.00 – 20.00 ASPV ženy (D. Balšanová)
ZŠ Vlára (P. 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
Orlovna
 Pondělí 17.30 – 18.30 cvičení žen, posilování, 
uvolňování 
 Středa 16.15 Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 – 6 
let (E. Hubíková)
 Čtvrtek 18.30 – 19.30 Cvičení pro ženy (M. Tur-
čínková)
Cvičení na DDM Slavičín
Funkční trénink (P. Jonášková):
 Pondělí  17.30 – 18.30
 Úterý 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
 Čtvrtek 17.15 – 18.15; 19.00 – 20.00
Jemná Hatha jóga (D. Balšanová):
 úterý 17.30 – 19.00


