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Město Slavičín srdečně zve maminky, 
babičky i prababičky na tradiční akci

SVÁTEK 
MATEK 

10. května 2015, od 15.00 hodin, 
Sokolovna Slavičín

účinkují žáci ZŠ Malé Pole
vystoupí mažoretky ZŠ Vlára

zahraje dechová hudba Veselanka

V těchto dnech vrcholí práce na rozsáh-
lém projektu „Slavičín – revitalizace Malé-
ho Pole“, který byl z převážné části fi nanco-
ván z dotace Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II – Střední Morava. Projekt 
zčásti navazoval na několik etap revitaliza-
ce panelového sídliště Malé Pole (úsek uli-
ce Dlouhá) a nově řešil ulice Osvobození,
Hrádecká, Polní a Luční. Na tento projekt 
následně navazovaly práce na úpravě šířko-
vých poměrů ulice Osvobození a vytvoření
podélných parkovacích stání.

Projekt vyřešil řadu bolavých míst, kte-
rá byla v řešeném území dlouhou dobu. Vel-
kým problémem byl stav chodníků v uvede-
ných ulicích, zejména dlouhá léta nerealizo-
vaná oprava chodníků před řadovými domy
na ulici Dlouhá. Letošní rok tak konečně
přináší občanům z řadových domů kvalitní
chodníky. Projekt samozřejmě ale nebyl jen
o chodnících. Byla rekonstruována parkova-

Revitalizace Malého Pole cí místa na ulici Dlouhá a doplněno veřejné
osvětlení na ulici Osvobození. Rekonstruová-
ny byly přístřešky autobusové dopravy, byl
pořízen mobiliář, rozšířeny byly herní prv-
ky u dětského hřiště vedle mateřské školy. 
V celém zmiňovaném prostoru byly řešeny
vegetační úpravy – kácení a výsadby stro-
mů, obnova trávníků.

Finanční prostředky vložené do revitali-
zace (celkové náklady 7 761 000 Kč, z toho
dotace z ROP činila 5 922 174,38 Kč) jsou jis-
tě v řešeném území vidět. Postup prací jis-
tě nebyl jednoduchý a bezproblémový, brz-
dilo nás počasí i problematické vedení inže-
nýrských sítí zejména na ulici Osvobození,
strpět jsme museli mnohá dopravní omeze-
ní. O to více nás může těšit, že po ukončení
prací budeme mít naše město zase o notný
kus pěknější a příjemnější pro život.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

V závěru programovacího období
EU 2007 – 2013 využilo město Slavičín
možnosti poslední investiční výzvy ve Fon-
du mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR k podání
žádosti o dotaci na projekt „Cykloturi-
stické odpočívadlo v Hrádku“. Projekt,
připravený ve spolupráci s obcí Horné
Srnie, byl úspěšný a dotace byla přislíbena.
V letošním roce tak vznikne na cyklostezce
Slavičín – Hrádek v blízkosti rozestavěné
kaple cykloturistické odpočívadlo.

Odpočívadlo bude tvořeno mobiliářem
sloužícím pro odpočinek cyklistů a turistů
(přístřešek s lavicí, stůl s lavicemi, 2 od-
padkové koše), doplněné 2 stojany pro
kola realizované ve formě dřevěných kůlů
s vodorovným členěním jako netradiční
inovativní prvek z přírodního materiálu
a herními prvky (skluzavka, opičí dráha,
2 pružinové houpačky). Jednotlivé prvky
budou převážně dřevěného charakteru
s dlouhou životností. Celkové náklady
projektu činí 556 000 Kč. Z toho je
předpokládaná dotace 411 000 Kč.

Věříme, že toto odpočívadlo poskytne
dostatek místa pro odpočinek a zvýší tak
atraktivitu stezky pro její návštěvníky. 

Ing. Jaroslav Končický, starosta

odpočívadlo v Hrádku
yCykloturistické y

Město Slavičín vyhlašuje v souladu s usta-
novením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové ří-
zení na obsazení pracovního místa:
vedoucí odboru ekonomického Městského
úřadu Slavičín
druh práce:
 jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
vykonávaná činnost: 
sledování a analýza aktuální fi nanční si-
tuace města 
sestavování návrhu rozpočtu města
zabezpečování hospodaření podle roz-
počtu
kontrola čerpání rozpočtu města a vede-
ní přehledů o jeho plnění
zpracovávání fi nančních analýz
zajištění fi nančních vztahů města se stá-
tem a krajem, dobrovolnými svazky obcí
a dalšími subjekty
- zabezpečení fi nančních a ekonomických
vztahů k příspěvkovým organizacím měs-
ta a obchodním společnostem založeným
nebo zřízeným městem
pracovní poměr: 
na dobu neurčitou se zkušební dobou

6 měsíců (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů);
nástup od 1. července 2015 (dohoda možná)
platová třída:
 11. platová t ř ída, nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců, příloha č. 2
místo výkonu práce:
město Slavičín, pracoviště Městského úřa-
du ve Slavičíně
zákonné předpoklady pro vznik pracov-
ního poměru:
splnění předpokladů stanovených § 4 zá-
kona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
splnění předpokladů stanovených záko-
nem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví ně-
které další předpoklady pro výkon někte-
rých funkcí ve státních orgánech a organi-
zacích České a Slovenské Federativní Repub-
liky, České republiky a Slovenské republi-
ky, ve znění pozdějších předpisů
základní požadavky pro vznik pracovní-
ho poměru:
vysokoškolské vzdělání ekonomického
směru   
praxe v oboru minimálně 5 let
praxe ve veřejné správě výhodou, ale ne 
podmínkou 
znalost fungování principů ve veřejné
správě

ekonomického odboru 
Výběrové řízení – vedoucí 
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Ptají se lidé…


územně samosprávných celků (v oblastiúzemně samosprávných celků (v oblasti
účetnictví, rozpočtové skladby, daní, pří-
spěvkových organizací apod.)   

Další požadavky, příslušné formuláře
k podání přihlášky a povinné přílohy při-
hlášky jsou k dispozici na www.mesto-sla-
vicin.cz nebo u tajemníka MěÚ Slavičín.

Přihlášku včetně stanovených příloh zasí-
lejte nebo osobně odevzdejte nejpozději dne
20. května 2015 do 12.00 hodin na adresu: 
město Slavičín, k rukám tajemníka, Osvo-
bození 25, 763 21 Slavičín. Zalepenou obál-
ku označte v levém horním rohu heslem:
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VE-
DOUCÍ EO“.

ředitel/ka DDM Slavičín
Konkurz na pracovní místo 

Rada města Slavičín vyhlašuje v sou-
ladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích kon-
kurz na pracovní pozici:
ředitele/ředitelky organizace Dům dětí
a mládeže Slavičín, příspěvková organizace
Požadavky:
 předpoklady pro výkon funkce ředitele dle

ustanovení § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 znalost problematiky organizace a řízení
ve školství a příslušných předpisů
K přihlášce doložte originály nebo úřed-
ně ověřené kopie následujících dokladů
a příloh:
doklady o odpovídající odborné kvalifi kaci
(vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom a vy-
svědčení o státní zkoušce nebo diplom a do-
datek k diplomu)
doklad o celém průběhu zaměstnání a dél-
ce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem
strukturovaný profesní životopis
koncepci dalšího rozvoje příspěvkové or-
ganizace (max. rozsah 3 stran formátu A4)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne star-
ší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
lékařské potvrzení o zdravotní způsobi-
losti k výkonu daného pracovního místa (ne
starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo:
1. července 2015.

Bližší informace o konkurzu a příslušné
formuláře jsou k dispozici na www.mesto-sla-
vicin.cz nebo www.ddmslavicin.cz, případně
na MěÚ Slavičín, odb or správní, Mgr. Flore-
šová, tel. 577 004 815.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Přihlášku včetně všech výše uvedených
příloh doručte nejpozději do 18. května
2015 do 9.00 hodin na adresu: město Sla-
vičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Pro
přijetí přihlášky je rozhodující datum do-
ručení.

Obálku označte heslem „KONKURZ DDM
– NEOTVÍRAT“.

na pronájem bytu 1+0p j y
Výběrové řízení 

Město Slavičín nabízí do pronájmu bez-
bariérový byt č. 12 v domě č. p. 836, na uli-
ci Středová, v katastrálním území Slavičín.
 byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, kou-
pelny, WC, sklepní kóje a balkonu
 celková podlahová plocha bytu včetně
sklepní kóje a balkonu je 54,23 m2

výše měsíčního nájemného činí 1 660 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné vždy od 1. července každého
roku maximálně o 20 % ročně a míru infl ace
stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby
spojených s bydlením (topení, voda, odpad…)

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

Nabídky budou přijímány do 14. května
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849,
763 21 Slavičín. 

Jak je rozhodnuto ve věci případné-
ho parkování na asfaltových plochách 
za Okružní ulicí?

V minulém čísle zpravodaje, stejně jako 
na facebooku města, jsme vyzvali občany, 
aby se vyjádřili k námětu na možné vyu-
žití asfaltových ploch za domy č. p. 655–6 
na ul. Okružní jako parkovišť. Dotaz jsme 
zaslali také do domů č. p. 655–6. Cílem bylo 
zjistit názor veřejnosti na využití předmět-
ných asfaltových ploch – a to jak na využi-
tí stávající, tak budoucí.

Většina reakcí je viditelná na webu měs-
ta v rubrice „Ptejte se starosty“ anebo na fa-
cebooku města. Drtivá většina občanů je ná-
zoru ponechat stávající využití ploch – tedy 
jako prostranství pro hru dětí a mládeže. Stej-
ný názor byl i v korespondenci, kterou jsme 
dostávali elektronickou poštu a také v sděle-
ní obyvatel výše uvedených domů, kteří se 
také jednoznačně staví za stávající využití. 

Na základě reakcí veřejnosti rada měs-
ta rozhodla do prostoru nezasahovat a po-
nechat jeho současné využití. Pokud asfal-
tové plochy jsou dětmi využívány a neleží 
ladem, je to jen dobře. Všem, kteří přispěli 
svým názorem, děkujeme. 

A na závěr této odpovědi ještě jedna po-
známka – pokud se ptáme na názor obča-
nů na jakoukoliv záležitost, pak tak činíme 
s úmyslem reakci veřejnosti získat a praco-
vat s ní. Opravdu to není z nedostatku jiné 
zábavy nebo vytváření si jakéhosi alibi, pro-
tože už je dávno rozhodnuto (což byl také 
jeden z názorů). Děkujeme za pochopení 
a Vaše budoucí názory a reakce.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

Svoz tříděného 
odpadu v květnu 
plasty (žlutéé pytle) a nápojovvé kartony 
(oranžové pytlle): 27. 5.

papír (modrré pytle)): 20. 5.

Upozorňujeme, že svooz nádobb 
s intervalem 11x měsíččně bude proveden 
v pátek 8. 5.!

Město Slavičín podpoří Dotační 
program „Mládež kraji“ a jeho pro-
střednictvím nápady mladých lidí a je-
jich neformální vzdělávání ve městě. 
Program umožní mladým lidem ze Sla-
vičína a okolí realizaci vlastních nápa-
dů, kterými oživí dění ve městě. Poskyt-
ne 5 000 až 40 000 Kč na činnosti, kte-
ré si mladí lidé sami navrhnou, a které 
jim umožní rozvíjet iniciativu a tvořivost.   
Chceme více zapojit mladé lidi ze Sla-
vičína a nabídnout jim oporu při reali-
zaci jejich nápadů. Motivujeme je nejen 
k získání fi nančních prostředků, ale záro-
veň nabízíme zkušenosti s vedením pro-
jektu a jeho zasazením do rámce města.
V roce 2015 bude prostřednictvím měs-
ta Slavičín a Krajské rady dětí a mlá-
deže ve Zlíně rozděleno v rámci pro-
gramu „Mládež kraji“ až 140 000 Kč. 
Aktuální termín pro uzávěrku pro-
jektových záměrů je 31. května 2015. 
Projekt v rámci programu „Mládež kraji“ 
musí iniciovat lidé ve věku 15 – 26 let, sami 
ho vytvoří a sami zrealizují. Program při-
náší do města důležitá témata, jako např. 
aktivní občanství, interkulturní vzdělává-
ní a sociální začleňování slabších skupin 
a zprostředkovává je inspirativními nefor-
málně vzdělávacími přístupy a metodami. 
Více informací lze získat na www.mes-
to-slavicin.cz

„Mládež kraji“ ve Slavičíně 
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Poradenské centrum R-Ego
Přříměěstský zzzážitkovvý ttáboor „Kammmarád“

Kdo se může přihlásit? 
Tábor je určen pro kluky i holky ve věku

od 7 do 15 let. 
Jaké je zaměření tábora? 

Náš tábor je orientovaný hlavně na zá-
žitek dětí ve volných dnech prázdnin. Pro-
gram je dále zaměřen na rozvoj komunikač-
ních dovedností, týmovou spolupráci, krea-
tivitu, tělesnou zdatnost, zvyšování sebedů-
věry a v neposlední řadě na osvojení prak-
tických informací.
Termíny a časový harmonogram:
I. termín – příměstský tábor Kamarád:
od 2. do 10. července 2015

Tento termín je rozdělen do dvou týdnů,
vzhledem k tomu, že vychází státní svátek
na pondělí 6. července. Příměstský tábor
bude trvat nikoliv pět pracovních dnů, ale
šest. Cena 1 056 Kč.
II. termín – příměstský tábor Kamarád:
od 3. do 7. srpna 2015.
 Cena 880 Kč

 Program je připraven denně, vždy od
8.00 do 16.00 hodin.
Co je v plánu?
 výtvarné, literární a diskusní aktivity
 závody, soutěže, skupinové hry
 výlety (jízda na koni, koupání, gastrono-
mická show, okolní vesnice a města apod.)
 relaxační aktivity 
 zajímavé a nové informace (videa, PC, zá-
žitkové činnosti v klubu i venku)
Cena zahrnuje:

V ceně jsou zahrnuty obědy, odpolední
svačiny, pitný režim, vstupné, jízdné, záze-
mí v klubu, pedagogický dohled a pomůcky
potřebné k jednotlivým činnostem.

Vee vollném ččaaase…

...na začátku dubna proběhla „Veliko-
noční noc pohádkových pokladů“. Nocovka
měla pestrý program, při kterém se nikdo
nenudil. Program byl zahájen seznamo-
vacími hrami na rozproudění zábavy.
Nejpr ve jsme zača l i hrou „Hledání
pokladu“, která spočívala v tom, že odhalí-
me toho, kdo u sebe skrývá poklad. Druhou
hrou bylo „Mezinárodní seznamování“,
kde jsme postupně navštívili různé světa-
díly a země a naučili se, jak se místní oby-
vatelé zdraví. Poslední rozehřívací hra byla
„Romeo a Julie“, kde se Romeo snažil po slu-
chu najít Julii.

Potom začal soutěživý program o body
rozdělený na jednotlivá kola. Jako první
jsme si zahráli na Popelku, kde jsme mís-
to třídění kukuřice předělávali lentilky
pomocí brčka. Ve druhém kole jsme se co
nejrychleji snažili „nakrmit Aligátora“, aby-
chom mohli uniknout z ostrova pokladů
a dostat se tak zpátky na loď. Třetí úkol spo-
číval v tom, že jsme měli nakreslit co nejvíce

obrázků – věcí, které máme rádi. V úkolu
číslo čtyři jsme se stali sběrači pokladu
a poslepu jsme museli nasbírat co nejvíce
penízků. V závěru večera jsme se na chví-
li stali lupiči v galerii, kde jsme se snažili
napodobit obraz z galerie v padělatelské
dí lně. Poslední bonusové body jsme
ještě mohl i z ískat pomocí odpovědí
na hádanky. Velikonoční noc jsme za-
končili vyhlášením výsledků s tím, že
každý dostal svůj poklad. Program jsme
si tak všichni užili a těšíme se na další no-
covku.

Karolína Fischerová, Kamila Kolaříková

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporu-
jí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Zlínský kraj, město Slavičín.

Kontakt: Poradenské centrum R-Ego,
nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín, tele-
fon: 577 341 446, mobil: 732 713 014, web:
www.r-ego.cz

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné vyu-
žívat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek je 
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plas-
tových kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Internet a komunikace přes internet – 
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky – 
30 hodin – 1 000 Kč 
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč 
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč 

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním 
čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používá-
me různé kreativní techniky. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, telefon: 
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově 
vile, v prvním podlaží. 
Plán aktivit na květen: 5. a 12. května – vý-
roba osvěžovače vzduchu, 19. a 26. května 
– skládání z papíru (kusudama)
Připravujeme pro Vás: 
Výtvarný příměstský tábor – 
13. – 17. července 2015
Anglický příměstský tábor – 
3. – 7. srpen 2015

Vzdělávacího střediska
Informace
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Přijatí ucchhhazeči, kteeří chtějí ssstudovaat 
na našší školee, odevvzdaají Zápisoovvvý lístek
na adresu škkoooly – Škkolnní 822, 7633221 Slavvi-
čínn, neebo ossooobně přřineesouu na seekkkretariáát 
škooly aa to nejjpppozději do 10 ppracovvnnních dnů
odee dnne oznááámmení roozhhodnnutí. 

Poodpoora MŠŠŠMMT projekktemm „Exceelllence“ 
j y ydookazzuje vyysssokou kkvallitu naší škkkoly

Projekt MŠMT „Excelence“ oceňující uči-
tele, kteří měli úspěch se svými žáky v kraj-
ských a celorepublikových kolech soutěží, zno-
vu jasně dokázal, že naše gymnázium a SOŠ 
patří v úspěšnosti mezi nejlepší ve Zlínském
kraji. Celková částka na odměny učitelů sta-
novená počtem úspěchů, řadí gymnázium
na první příčky, tím spíše, když vyjádříme po-
řadí částkou na jednoho žáka školy.

Ússpěcchy gymmmmnazistůů v břeeznu a dddubnu 
j p jřadí školu mmmeezi nejllepšší v kraji

Jsme rádi, že gymnázium připravuje talen-
ty ve všech oborech vzdělávání a že nechává
za sebou takzvaná prestižní gymnázia. Ostat-
ní úspěchy – vítězství v soutěžích, které pro-
kazatelně deklarují nejlepší kvalitu ve Zlín-
ském kraji, jsou na www.gjpsosslavicin.cz.
Krajské kolo zeměpisné olympiády – To-
biáš Drápala z primy obsadil v kategorii A vy-
nikající 2. místo.
Obrovský úspěch zaznamenal Josef Tome-
ček, který obsadil ve velké konkurenci 1. mís-
to v krajském kole Chemické olympiády ka-
tegorie C, kde neztratil ani jeden bod. Míša
Kostková skončila na nádherném 10. místě.
Úspěch ve fyzikální olympiádě v okresním
kole – David Maryáš obsadil 2. místo a Michal
Holek 4. – 5. místo v okresním kole fyzikální
olympiády kategorie F. 
Matematická olympiáda Z8 okresní kolo –
žáci tercie – Jindřich Maňas vybojoval 1. mís-
to, David Maryáš 4. místo ze 44 účastníků.
Gratulujeme Míši Diatelové ze sexty, která
byla vybrána mezi úspěšnými řešiteli v sou-
těži Co víš o Frankofonii (splnění náročného
testu a výtvarné koláže). Byla přijata s ostatní-
mi v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí.
Krajské kolo olympiády anglického jazy-
ka – studentka kvarty Magdaléna Helísková
obsadila 3. místo konverzační soutěže.
Krajské kolo olympiády francouzské-
ho jazyka – blahopřejeme Sáře Tománkové
k 3. místu (kategorie A2) a Terezce Machov-
ské k 2. místu (kategorie B1) v krajském kole
Konverzační soutěže v jazyce francouzském.
Úspěchy matematiků – na 4. místě z 55
účastníků olympiády Z6 se umístil Hubert 
Plášek z primy, úspěšnými řešiteli byli Filip
Častulík a Leona Kratochvílová. V této kate-
gorii jsme měli nejpočetnější zastoupení mezi
gymnázii. Ze 40 účastníků skončila Amálie
Maryášová na 8. místě a Vendula Machalo-
vá na 10. místě v kategorii Z7.
Krajské kolo Dějepisné olympiády v Kro-

měříži – gratulujeme Kamile Bačové (kvar-
ta) ke krásnému 12. místu (ze 43 účastníků).
V náročném tématu událostí 1. světové vál-
ky ztratila jen 7 bodů proti vítězovi. Proto-
že toto téma zajímá spíš kluky, do krajské-
ho kola postoupilo pouze 6 dívek, ze kterých
byla druhá nejlepší.
 Velký úspěch v krajském kole dějepisné
soutěže studentů gymnázií Zlínského kraje
zaznamenal náš tým ve složení Vendula Hol-
ková, Kamila Nováková a Tereza Machovská,
který obhájil 2. místo z loňského roku a za-
jistil si tak automatický postup do celorepub-
likového kola. To se bude konat na podzim
v Chebu a zúčastní se ho také nejlepší gym-
názia Slovenské republiky. Naše studentky
prokázaly v náročném šedesátiminutovém
testu výborné znalosti z dějin Protektorátu
a Slovenského štátu.
Naše škola se v internetovém kole soutěže
zdatnosti umístila mezi šesti nejlepšími v re-
publice a obdrželi jsme pozvání na 12. ročník
mistrovské soutěže České republiky o nejzdat-
nější mládež, která se uskutečnila 23. dubna
2015 v Brně, kde nás reprezentovalo 8 nej-
zdatnějších studentů naší školy. 
 Do krajského kola soutěže „Prezentiáda“
postupují týmy:
Kategorie ZŠ a osmiletá gymnázia: Tým „Cér-
ky z Valašska“ – Kamila Bačová, Alena Hubí-
ková (kvarta), Tým „Píšeme s radostí“ – Mag-
dalena Helísková, Eliška Remešová, Marta
Struhařová (kvarta)
Kategorie SŠ: Tým „Herec PLUS herec“ – Jo-
náš Herec, Filip Talach (kvinta), Tým „Team“
– Michal Kužela, Filip Miškařík (septima),
Tým „Kuželky“ – David Kozubík, Jana Hor-
čicová, Kristýna Kaňoková (G1), Tým „Ama-
téři“ – Marek Pavlůsek, Jakub Ovesný, Voj-
těch Drga (G1)
Okresní kolo SOČ – vynikajících úspě-
chů dosáhli studenti obou útvarů. Ve středu
1. dubna 2015 uspořádala naše škola okresní
kolo Středoškolské odborné činnosti. Školu
reprezentovalo 12 studentů, kteří obhajova-
li 11 prací. 8 prací studenti obhajovali v kraj-
ském kole 27. dubna 2015 na GJAK v Uher-
ském Brodě.
 Obor matematika a statistika – 1. místo
Štěpán Trčka
Obor fyzika – 1. místo David Maryáš, Mi-
chal Holek 
Obor chemie – 1. místo Pavel Sova
Obor biologie – 1. místo Jitka Jemelková
 Obor strojírenství, doprava – 2. místo Adam
Fojtů, 3. místo Luděk Bařinka

 Obor tvorba didaktických pomůcek –
1. místo Jakub Trčka, 2. místo Jakub Šebák
Obor informatika – 1. místo Štěpán Trčka

Všem děkujeme za příkladnou reprezen-
taci našeho gymnázia.

Slaavnoostní ppprrohlídkka škkolyy pro bbýýývalé
y jzaaměsstnancceee školy a veřejjnost

Symbolické výročí 50 let od osamostatně-
ní naší střední školy si hosté připomněli pro-
hlídkou zmodernizovaného areálu a poté spo-
lečným posezením. 

Lyžžařsský zájjeezd do Alpp

Ve dnech 24. – 29. března 2015 se žáci 
GJP a SOŠ Slavičín zúčastnili výběrového ly-
žařského kurzu v rakouských Alpách ve vý-
chodním Tyrolsku. Ubytování bylo zajiště-
no v Gasthof Leisacherwirt, který je situo-
ván na okraji města Lienz a leží v těsné blíz-
kosti skiareálů Zettersfeld a Hochstein, kde 
probíhají pravidelně závody světového po-
háru žen ve sjezdovém lyžování. V okolí ma-
lebného města Lienz, kde mimo jiné startu-
je slavný závod Dolomitenmann, se nachá-
zí celá řada středisek, která se rozkládají 
na svazích největšího rakouského pohoří 
Vysoké Taury v blízkosti nejvyšší hory Ra-
kouska – Grossglockner (3 798 m). 

Celá akce byla pořádána ve spolupráci 
s cestovní kanceláří Active Guide, po celou 
dobu jsme měli k dispozici autobus a mohli 
tak postupně navštívit střediska Zettersfeld, 
St. Jakob a Sillian. Počasí nám až na jeden 
den, kdy sněžilo, přálo a tak mimo zdokona-
lení sjezdového lyžování a krásných sportov-
ních zážitků jsme mohli zhlédnout nádher-
ná panorama rakouských Dolomit a plni sil-
ných zážitků se navrátit domů.

Asstroffyzikállnní pozorovváníí na gyymmmnáziu

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pra-
videlných astronomických aktivit pozorova-
li a dokumentovali v pátek 20. března 2015 
částečné zatmění Slunce. Pozorování proběh-
lo za jasného počasí na modelářském letišti 
ve Slavičíně. Návštěvníci zde mohli vidět za-
tmění Slunce na několika stanovištích pomo-
cí svářečských skel, astronomických daleko-
hledů vybavených objektivovými fi ltry nebo 
slunečním chromosférickým dalekohledem 
na vlnové délce H-alfa. Na jednom ze stano-
višť členové gymnaziálního „Astrotýmu“ úkaz 
také fotografovali. Akce byla velmi vydařená, 
vedle studentů gymnázia se jí účastnilo i vel-
ké množství místních občanů.

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Úspěšní jazykáři 
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Blaahopřání uuučitelůmm 

Rada Zlínského kraje navrhla k oceně-
ní za kvalitní realizaci preventivních akti-
vit a preventivního programu ve školním
roce 2013 – 2014 učitele Gymnázia Jana Pi-
večky a SOŠ Slavičín Mgr. Jitku Majcovou
a Mgr. Pavla Mikulčíka. Za svou práci na gym-
náziu byl Mgr. Pavel Mikulčík oceněn již po-
druhé ve své profesní kariéře. Blahopřeje-
me oběma učitelům a děkujeme za odvede-
nou práci. 

Přezkouššení ppracovvníků v eelleektro-
technice

Ve spoolupráci s MMoravským sssvazem 
elektrotecchnikůů Brno a fi rmou MMSSSE CZ, 
s. r. o., pořáádá škkola ve ddnech 12. aa 1133. květ-
na 2015 ssemináář, zkooušky a peeriiodické 
přezkoušeení praacovníkků v elektrroottechni-
ce dle Vyhhl. 50/1978 Sb. §4, 5, 6, 7,, 8, 10.

Začátek semmináře jje 12. květtnnaa 2015 
v 8.00 hoddin naa učebnně č. 215, vv ooobjektu 
SOŠ Slaviičín. SSoučásttí seminářee je pro-
dej elektrootechnnické litteratury a ppllaatných 
ČSN EN nnorem.

Bližší  infoormacce na teleeefonu: 
577 342 4008, 608 270 3314.

Škola v rámci prázdninových aktivit při-
pravuje pro děti školního věku (do 12 let) 
zábavný příměstský tábor se zaměřením 
na angličtinu. Více info na www.gjpsossla-
vicin.cz nebo na tel. 603 148 250.

Hrry a klamyyy

Osahat a prozkoumat svět vědy a techniky
se v pátek 10. dubna 2015 vydali žáci 4. tříd
na interaktivní výstavu Hry a klamy ve Sta-
rém Městě. U více než 60 exponátů a hlavo-
lamů umístěných na hracích stolech, interak-
tivních panelech či závěsných tabulích si hra-
vou formou vyzkoušeli schopnost logického
uvažování, pohotovosti a kreativního myšlení.

Dopoledne plné zajímavých objevů hod-
notili naši „vědátoři“ jako skvělou zábavu. 

Mgr. Helena Kovaříková

Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme na výstavu výtvar-

ných prací žáků Základní školy Slavi-
čín-Vlára, která se koná od 13. května do 
22. května 2015 na radnici ve Slavičíně.

Slavnostní vernisáž proběhne ve středu 
13. května 2015 ve 14.30 hodin.

Meezinnárodnnííí projekkt EDDISON 
j ya jjiné novinnkkky
Spolu se sportovní výchovou a ekovýcho-

vou je výuka cizích jazyků na naší škole dlou-
hodobě jednou z jejích priorit. Z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli rozšířit a obohatit vzdělá-

vání anglického jazyka o další krok. Nejmenší
žáci 1. tříd si osvojují základy angličtiny pod
vedením aprobovaných vyučujících ve dvou
kroužcích Angličtina hrou. V nastávajícím
školním roce rozšíří nabídku volitelných před-
mětů na I. stupni Zábavná angličtina. 

Kromě dlouholeté spolupráce s evropský-
mi školami v projektu e-Twinning jsme se nově
zapojili do jazykového projektu EDISON. Pro-
jekt se uskuteční v říjnu 2015 a bude veden vy-
sokoškolskými studenty z různých zemí. Čty-
ři zahraniční lektoři budou v průběhu stáže
aktivně přítomni ve výuce, odprezentují zá-
kladní informace, zajímavosti či neobvyklé
zážitky z míst, ze kterých pocházejí, a rozší-
ří tak našim žákům znalosti o daném státě.
Navíc tím také zajistí lepší poznání mezikul-
turních odlišností. Výuka a komunikace s lek-
tory bude probíhat v anglickém jazyce. Žáci
tedy budou mít možnost využít své znalosti
z hodin angličtiny v praxi. Zahraniční studen-
ti budou ubytováni v hostitelských rodinách,
které jim společně s naší školou zase naopak
„zprostředkují“ poznání českých zvyklostí.

Mgr. Jarmila Maňasová

Prrojekkt ke zzvvvýšení bbezpeččnosti šškkkoly

V návaznosti na uplynulé tragické události
v jedné z českých škol vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy dotační pro-
gram „Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení.“ S cílem zajištění větší bezpečnos-
ti a ochrany našich žáků a pracovníků ško-
ly jsme zpracovali a podali projekt „Existen-
cí kamerového systému k vyšší bezpečnosti
ve škole“. Našim záměrem je doplnit součas-
né elektronické otevírání pro vstup navíc ka-
merovým systémem s možností monitoringu
vcházejících osob.

Mgr. Jana Pinďáková

Ússpěššný prooojjekt „VVe škkolee? V poohodě!““ 

ZŠ Slavičín-Vlára získala fi nanční podpo-
ru Zlínského kraje ve výši 33 000 Kč v rámci
Podprogramu na podporu nestátních organi-
zací, škol a školských zařízení v oblasti pre-
vence rizikových typů chování v roce 2015. 

Díky projektu může naše škola fi nančně
přispívat na realizaci dvoudenních adaptač-
ních pobytů žáků 6. ročníku (seznamovacích
výjezdů s prožitkovými programy nových žá-
kovských kolektivů) a na výjezdní pobyt žá-
kovského parlamentu k zahájení jeho činnos-
ti v následujícím školním roce.

Těmito pobyty každoročně podporujeme
fungující koncept v oblasti primární preven-
ce na naší škole.

Mgr. Jana Pinďáková

Čeetly nám oosssobnostti Sllaviičína

Každým rokem navštěvují naši školu zají-
maví hosté na tradičním programu Slavičín-
ské osobnosti čtou dětem. Letos 7. dubna 2015
přijali naše pozvání paní Zdena Odehnalová,
slečna Lenny Trčková a pan Jaroslav Kuče-
ra. Představili nám své oblíbené knihy a pře-
četli z nich zajímavé ukázky. Díky nim jsme

mohli nahlédnout do fotbalové historie, do-
zvěděli jsme se o životě dětského herce To-
máše Holého a ukázky z cestopisu nás zaved-
ly mezi lidojedy.

Zbyl čas i na dotazy, které se týkaly ne-
jen četby, ale i zážitků z cest, oblíbených fi l-
mů a koníčků našich milých hostů. Děkuje-
me jim za čas, který nám věnovali.

Nela Vaculíková, žákyně 7.B

EKKO pprogrammm Třiďtee oddpaad 
y yanneb KKdyž žžááci učí žžákky

To, že v naší škole již několik let aktivně 
pracují žákovské ekotýmy s názvy voda, pro-
středí, odpady a energie, je všem známé. Le-
tos v květnu je čeká těžká zkouška, kdy bu-
dou po dvou letech obhajovat mezinárodní 
titul Ekoškola. A protože EKO kromě jiné-
ho znamená spolupráci, rozhodli se členo-
vé ekotýmu odpady (žáci 8. a 9. ročníku) vy-
tvořit program pro děti třetích tříd s názvem 
Třiďte odpad. 

Toto důležité téma bylo námětem jejich 
společné činnosti, kterou zahájila poutavá 
prezentace o třídění odpadu a také o jeho 
vlivu na naši planetu. Poté třeťáci pod vede-
ním starších spolužáků pracovali v týmech,
na stanovištích a interaktivní tabuli plnili úko-
ly ke zvolenému tématu.

Když žáci učí žáky a předávají jim své zku-
šenosti o ochraně životního prostředí - co víc
by si mohla ekoškola přát? 

Mgr. Petra Štěpančíková

Ússpěcchy ve FFFyzikálnní oolymmpiáděě

Letos se konal již 56. ročník Fyzikální olym-
piády určené žákům 8. a 9. ročníku. Ta se po-
važuje za nejnáročnější předmětovou olympi-
ádou vůbec. Úlohy školního kola vyžadují ne-
jen znalosti fyzikálních vzorců a pouček, ale
i nemalou dávku intuice a logického myšle-
ní. V okresním kole pak soutěžící řeší nároč-
né teoretické úlohy.

Letošní okresní kolo se konalo 26. břez-
na ve Zlíně a postoupili do něho Marek Číž 
z 9. C a Petra Slováčková z 8. A. Jak se jim 
dařilo?

Oba dva byli úspěšnými řešiteli. Marek Číž 
ve své kategorii vybojoval velmi pěkné 3. mís-
to a tím si zajistil postup do krajského kola. 
Petra Slováčková získala 7. místo.

Oběma děkujeme za skvělý výkon a repre-
zentaci školy, Markovi držíme palce v kraj-
ském kole! Mgr. Helena Školníková

ZŠ Slavičín-Vlára

ZUŠ Slavičín
ZUŠ Slavičín – tel.: 577341201,
reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz

Krrajskké troffeeeje

V krajském kole národní soutěže ZUŠ 
ve hře na dechové nástroje (25. března 2015, 
Kroměříž) získali žáci ZUŠ Slavičín výborná 
ocenění a dva postupy do ústředního kola
v Liberci.

Všem oceněným žákům srdečně blaho-
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za výborné pedagogické vedení svýchza výborné pedagogické vedení svých
svěřenců. Klavíristkám Haně Durďákové
a Věře Hájkové děkujeme za vstřícnou
a odpovědnou spolupráci při přípravě
náročného soutěžního programu.

Postupujícím žákyním budeme „držet 
pěsti“ 21. – 24. května 2015 v celostátním
kole v Liberci a věříme, že účast v soutěžní
sestavě nejlepších hráčů z celé republiky bude
pro ně velkým zážitkem a posunem v jejich
muzikantském zrání.
Anna Petrů, saxofon – 1. místo s postupem
Nela Vaculíková, klarinet – 2. místo
Karolína Kováčová, saxofon – Čestné
uznání
 Tereza Zálešáková, klarinet – 1. místo
s postupem
korepetice Věra Hájková (ocenění krajské
poroty za vynikající klavírní spolupráci)
Milan Durďák, klarinet – 2. místo
Tereza Machů, klarinet – 2. místo
korepetice Hana Durďáková

Záápis do ZUUŠŠ

Vážení rodiče, ve dnech 15. – 17. června
2015 se v naší škole koná zápis do hudebního
oboru, výtvarného oboru a pěveckých sborů
Tučňáčči a Tučňáci. V čase od 16.30 do 18.30
hodin budou probíhat přijímací zkoušky
a budou Vám podány základní informace
o studiu na naší škole.

Pokud se v tomto termínu nemůžete dosta-
vit, sjednejte si na tel. č. 577 341 201 náhradní
termín zápisu, nejpozději do 29. června 2015.

Na své nové žáky se moc těší kolektiv
pedagogů ZUŠ Slavičín!

ZUUŠ VV PARKKKKU

V pátek 12. června 2015 od 17.00 hodin
se již tradičně ZUŠ Slavičín rozloučí se
školním rokem na letní scéně zámeckého
parku. Srdečně všechny zveme na nefor-
mální „základně umělecké odpoledne“, kde
ve společnosti mladých muzikantů, zpěváků
a výtvarníků panuje příjemná, už téměř
prázdninově uvolněná atmosféra. Zatím se
na všech setkáních v parku vždycky objevilo
i sluníčko, tak kéž by si i letos na nás udělalo
čas... 

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy

DDM Slavičín
Dovolte nám vrátit se v čase na konec

března, který byl nahuštěn našimi aktivitami.
Ve dnech 27. – 29. března 2015 probíhal
v sále Sokolovny ve Slavičíně již 15. ročník
velkého modelářského svátku „Slavičínský
šikula“. Na jiném místě tohoto měsíčníku
se můžete dočíst, jak jej hodnotí ti, s jejichž
jmény je prezentace této aktivity především
spjata. My v DDM chceme z tohoto místa
poděkovat všem hlavním protagonistům,
vedoucím modelářských kroužků DDM, všem
příznivcům, sponzorům, ale zcela určitě i těm
nejdůležitějším – dětem. Moc a moc děkujeme

především Ing. Martinu Procházkovi, Tomáši
Hájkovi, Ing. Ondřeji Fibichovi, Radkovi Zlá-
malovi, Petru Zupkovi, Markovi Zámečníkovi.
 Dne 26. března 2015 se ve Slavičíně
v Sokolovně konala akce Valašský kumšt pro
radosť aj užitek. Prezentoval se zde i zájmový
kroužek Keramiky se svými výrobky. Děvčata
byla velmi mile překvapena zájmem veřejnosti
o jejich výrobky. 

V měsíci dubnu jsme otevřeli dveře spolu-
práci se Školním klubem při ZŠ Vlára, pro-
zatím prostřednictvím dvou aktivit v oblasti
keramiky. Doufáme, že pro obě strany se
jednalo o aktivitu příjemnou.
 Dne 18. dubna 2015 jsme participovali jako
DDM na akci Slavičínský čtyřboj ženských
družstev.

Poděkování na tomto místě patří také 
Katce Carasové a Janě Váňové za to, jakým 
způsobem se zhostily své funkce ved. 
zájmových kroužků Orientální tance, ale 
i za to, jakým způsobem připravily a zre-
alizovaly v pořadí již 4. ročník ORIENT 
SHOW v našem městě. Pokud jste obdivovali 
kostýmy vystupujících, pak jste současně 
obdivovali i práci Jany Váňové. 

V tuto dobu je i čas na to, připomenout 
veřejnosti, že je v DDM, ale i v místních ZŠ 
leták s nabídkou aktivit, které naše zařízení 
nabízí na období hlavních prázdnin. Kom-
pletní nabídka je takováto:
1. – 10. července 2015: 10denní pobytový 
tábor v horském hotelu Martiňák
 13. - 17. července 2015: příměstský tábor 
s tematickým zaměřením Cesta kolem světa 
za 5 dní
 20. – 24. července 2015: příměstský tábor 
se všeobecným zaměřením
 3. – 8. srpna 2015: příměstský tábor
s tematickým zaměřením Indiánské léto
10. – 14. srpna 2015: příměstský tábor 
s tematickým zaměřením Výtvarné řádění 
pro kluky a holky

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM Slavičín

Velikonoční sobota patří ve slavičínské
sportovní hale vždy futsalovému klání hrá-
čů nad 35 let a nejinak tomu bylo i letos, kdy
se uskutečnil již XI. ročník turnaje. Ten se
hraje jako memoriál Jožky Štrbáka, bývalé-
ho vynikajícího brankáře Slavičína, Slušo-
vic a Vlachovic. Do haly se sjelo sedm týmů,
kdy nováčky byly celky místní Maraca-
ny a také výběr Amatérské fotbalové ligy
(AFLS). Mužstva byla rozdělena do skupin
A a B, odkud dva nejlepší týmy postupo-
valy do semifi nálových bojů. V A skupině
dominovaly celky Nevšové a Hugoni TVD,
příliš se nedařilo obhájci prvenství Zahrad-
ní, která v úvodním derby jen uhrála bez-
brankovou remízu s Maracanou. Nutno
podotknout, že Zahradní ale letos dispono-
vala nejstarším kádrem v turnaji. V B sku-
pině byla dominantní omlazená HOPA,
která hravě zvládla své úvodní duely. O dru-
hém postupujícím do semifi nále nakonec
rozhodl větší počet vstřelených branek pro
Divnice a slzy pro pláč tak zůstaly celku
AFLS – Mix.

Memoriál J. Štrbáka přinesl dramatickou podívanou
V úvodním semifi nále Nevšová dlouho 

trápila favorizovanou HOPU a byla blízko 
senzačního postupu do fi nále. O něj přišla 
dvě sekundy před koncem, kdy HOPA vyrov-
nala při power play a v následných penaltách 
zklamal u Nevšové její kanonýr Petr Šoman. 
Ve druhém semifi nále šly Divnice zásluhou 
Pavola Gabriše brzy do vedení, ale zkušený 
celek Hugoni TVD dokázal průběh semifi ná-
le otočit a vyhrát 3:1. V rozstřelu o třetí mís-
to vybojovaly bronz Divnice, když jako jedi-
ný neuspěl nevšovský Pepa Hradil. Finálo-
vý duel přinesl kvalitní podívanou, HOPA 
byla častěji na míči, ale Hugoni TVD vyráže-
li do nebezpečných kontrů. Poločas skončil 
remízou, stejně jako celý duel 2:2 a o vítězi 
musely rozhodovat penalty. V nich si vylá-
mal zuby na brankáři Šándorovi Milan Ko-
vařík a z vítězství se tak mohl radovat ce-
lek Hugoni TVD. Turnaj spolehlivě odřídila 
dvojice rozhodčích Jirka a Standa Belžíko-
vi a turnaj komentovali Zdeněk Fojtík a Ar-
nošt Gorecký. Poděkování patří pořadatelům 
z týmu Hugoni TVD a všem dalším, kteří se 
na XI. ročníku jakkoliv podíleli.
Pořadí mužstev v turnaji:
1) Hugoni TVD 
2) HOPA
3) Divnice
4) Nevšová
5) AFLS – Mix
6) Zahradní
7) Maracaná
Nejlepší hráč turnaje: Pavol Gabriš
Nejlepší střelec turnaje: Milan Both
Nejlepší brankař turnaje: Karel Škoda

Petr Koseček

Vítězný tým – Hugoni TVD 
(foto: Alois Strnad)
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V neděli 15. března 2015
proběhlo závěrečné kolo naší
fotbalové ligy a nastal čas trochu
bilancovat. Letošního ročníku

se zúčastnilo rekordních 9 týmů, kde bylo
zaregistrováno víc jak 140 hráčů. Od října
loňského roku se za účasti velkého počtu
diváků odehrálo 18 kol (72 zápasů). Ale vraťme
se k slavnostnímu vyhlášení. Zlatý hattrick
získalo mužstvo Colibri Team, kteří na prvním
místě kralují od založení soutěže. Za nejlepší
týmový výkon a již třetí obhajobu titulu patří
hráčům velký obdiv a gratulace. Stříbro získal
Dým Team a bronz Desperádos. Těsně pod
bednou skončili hráči KGB.
1. Colibri Team 
2. Dým Team 
3. Desperádos 
4. KGB 
5. Pivní Armáda 
6. Zpiťáři
7. Nevšová B 
8. Rádbeers 
9. Závada 
Bližší statistiky na www.afl s.cz

Králem střelců se stal Zdeněk Otava 
z Colibri Teamu. Nejlepším brankářem 
soutěže se stal David Ďulík z Des-
perádos. Nejstarším hráčem, který se 
zúčastnil tohoto ročníku, byl brankář 

Vítězem 3. ročníku AFLS se stává Colibri Team

Regionální pohár stolních tenistů
V sezoně 2014 – 2015 se mimo pravidelné

soutěže uskutečnil regionální pohár stolních
tenistů. Soutěže, kterou řídil RSST ve Zlíně,
se zúčastnilo 42 družstev hrajících nejvýše
regionální soutěže. První kola se hrála vyřa-
zovacím způsobem vždy u hůře umístněné-
ho družstva a závěrečný turnaj čtyř nejlep-
ších se hrál v herně Sokola Fryšták. Do semi-
fi nále se probojovaly Jiskra Otrokovice, Sokol
Šarovy, SK Slavičín a domácí Sokol Fryšták.
Výsledky:
semifi nále:
Fryšták – Otrokovice: 6 – 4
Slavičín – Šarovy: 9 – 1 (body: Zbyněk Jan-
čařík 3, Luděk Kovařík 3, Miroslav Jančařík
2, čtyřhra 1)
o třetí místo:
Otrokovice – Šarovy: 7 – 3
fi nále: 
SK Slavičín – Sokol Fryšták: 6 – 4 (Body ve ví-
tězném fi nálovém utkání získali za náš celek

Miroslav Jančařík 3, Luděk Kovařík 2, čtyř-
hra Miroslav Jančařík + Zbyněk Jančařík)

Družstvo dál tvořili a v předcházejících
kolech úspěšně reprezentovali Petr Münster,
Robert Macků a Jiří Zabloudil.

Pěkný úspěch našeho záložního družstva,
které tak dovršilo úspěšnou sezonu, ve které
se celku podařilo postoupit do krajské soutěže.

Jaroslav Kučera

muži A – divizze, skuppina E
středa 13. 5. Bruumov 17.00 hodin
neděle 17. 5. Lísskovec 100.15 hodinn
neděle 31. 5. Peetrovice 10.15 hodin
muži B – I.B třřída
neděle 3. 5. Maalenovicee 10.15 hodin
neděle 17. 5. Koostelec 100.15 hodinn
neděle 24. 5. Luukov 10.15 hodin
dorost – krajsská souutěž
sobota 2. 5. Velké Karlovvice 10.000 hodin
sobota 16. 5. Juřinka 10.00 hodin
sobota 23. 5. Vllachovicee 10.00 hoodin
žáci – krajskýý přeboor
sobota 9. 5. Holešov 9.330, 11.15 hhodin
sobota 30. 5. Boojkovice 9.30, 11.115 hodin
přípravka – kkrajská soutěž
pondělí 11. 5. Zlín B 16.330 hodin
pondělí 25. 5. VVsetín A 116.30 hoddin 

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín

Úččast MC Sllaaavičín vve ZZlíněě 
p jnaa proojektu ŽŽŽivot neení zebbra

Mateřské centrum Slavičín, o.s. se zú-
častnilo  projektu Život není zebra. Jedna-
lo se o prezentaci neziskových organizací 
a uspořádaný neziskový jarmark, který se 
konal 14. dubna 2015 na platformě 14/15 
Baťového institutu ve Zlíně. 

Mateřské centrum Slavičín zde mělo při-
pravenou pro děti výtvarnou dílničku, kde 
si návštěvníci mohli vyzkoušet různé akti-
vity. Na výběr byla práce s modelínou, vý-
roba tučňáků, květinek, ražených přáníček, 
razítka, omalovánky a malování barvič-
kami...

Zdarma byl také skákací hrad pro děti.
Všem návštěvníkům se dílničky velmi 

líbily a spousta dětí se do našeho stánku 
i opětovně vracela.

Tým MC Slavičín

Prograam MCCCC v květnu

Pá 1. 5. Zavřeno – státní svátek
Po 4. 5. 10.00 hod. – Tvořílek (dárek pro
maminku)
Út 5. 5. 10.00 hod. – Přednáška – Barvy 
z pohledu feng šuej v našem životě,
13.00 hod. – Volná herna, 15.00 – Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro 2 – 3leté děti
 St 6. 5. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
Čt 7. 5. 10.00 hod. – Hudební miniškolička 
pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
 Pá 8. 5. Zavřeno – státní svátek
Po 11. 5. 10.00 hod. – Hudební mini-
školička
Út 12. 5. 10.00 hod. – Čtenářem od batole-
te – půlhodinka zábavné četby pro nejmen-
ší, 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 hod. – Po-
hybové hrátky pro 2 – 3leté děti
 St 13. 5. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna

M
týmu Rádbeers – Josef Boráň. Všem úspěšným
týmům i hráčům gratulujeme a samozřejmě
čest poraženým.

Vítězové byli oceněni věcnými dary,
na kterých se podíleli partneři soutěže. Velké
poděkování patří zejména městu Slavičín,
Pivovaru Hrádek, www.outdoor-a-sport.cz,
SDH Slavičín, UnArtelu, s. r. o. Závěrem
nám dovolte poděkovat zejména moderá-
torovi O. Dufkovi, rozhodčím F. Mackovi
a M. Bartošovi a všem, kteří pomohli při
organizaci soutěže. Velké poděkování také
patří všem divákům, kteří pravidelně ligu
navštěvovali, protože bez jejich účasti by byla
soutěž poloviční.

Těšíme se na další ročník a rozloučíme se
heslem SPORTU ZDAR.

P. Pinďák, L. Dvořák (AFLS)
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Čt 14. 5.
děti (kuře), 13.00 hod. – Volná herna, 15.00děti (kuře) 13 00 hod Volná herna 15 00
hod. – Pohybové hrátky pro 4 – 6leté děti
Pá 15. 5. 9.30 hod. Přátelské posezení
s Českou průmyslovou zdravotní pojišťov-
nou, 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3leté děti
(pavouk)
Po 18. 5. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti
(motýl)
Út 19. 5. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 2 – 3leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
St 20. 5. 10.00 hod. – Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Vol-
ná herna
Čt 21. 5. 10.00 hod. – Hudební miniškolič-
ka pro 1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná her-
na, 15.00 hod. – Hrátky pro všestranný roz-
voj pro 4 – 6leté děti
 Pá 22. 5. 10.00 hod. – Miniškolička (malu-
jeme a vymalováváme)
 Po 25. 5.10.00 hod. – Hudební miniškolička
 Út 26. 5. 10.00 hod. – Pohybové hrátky
pro 2 – 3leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
St 27. 5. 10.00 hod. – Pohybové hrátky pro
1 – 2leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
Čt 28. 5. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2leté
děti (myška), 13.00 hod. – Volná herna, 15.00
hod. – Pohybové hrátky pro 4 – 6leté děti
Pá 29. 5. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3leté
děti (kočka)
Každé odpoledne je od 15.00 hodin stejný
program jako dopoledne (bližší informace
na FB stránkách).
Mateřské centrum Slavičín dále pořádá:
21. května 2015 v 16.30 hodin seminář 
v Městské knihovně na téma: Jak se efektiv-
ně učit s dětmi
30. května 2015 od 14.00 hodin Dětské
olympijské hry na Výletišti v Hrádku.y

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín,
telefon: 778 468 820. 

aPozvánky, kalendáře
1. 55. Měěstskké muzeeuuum
OSLAVVY 770. VVÝROČÍÍ OOSVOBOOZENÍ
3. 55. Arrmyppark 
ZAHÁÁJENNÍ SEZONY
9. 55. Sookoloovna
AGADDIR –– PŘEEDSTAAVVVENÍ 
10. 5. SSokollovna
SVÁTEEK MMATEEK
16. 5. ZZámeecký parkrkk
BĚH VVÍTĚĚZSTTVÍ
17. 5. ZZámeecký parrkkk
SLAVIIČÍNNSKÝÝ BAJKAAAAP
23. 5. ZZámeecký paarrkk
HAPPEENIING ŠŠIKOVNNNNÝCH RUUKOOU 
28. 5. SSokollovna
KORTTINAA – KKONCERRRT 
29. 5. RRokyttnice
DIABEETICCKÝ DEN
29. 5. kkostell sv. Vojjtttěcha
NOC KKOSSTELŮ 20155
30. 5. ZZámeecký paarrkk 
SLAVIIČÍNNSKÝÝ PLAMMÍÍÍNEK
30. 5. ZZámeecký paarrkk
PSÍ DEEN 

AArmyppaark Slavvičíín VVás zvee nnna

ZZaaháááájenní seezooony 
200115

Neděle 3. května 2015 od 13.00 hodin

prohlíddkyy muuzea
Vševoojjjsková eexppozicce ČSLLAAA
Expozziice spojjovaacíhho vojsskkka
Expozzzice raketovvéhho vojskkaa

EExppozice zzzbrojní vvýrobyy na Vaalaašsku
vojjeeenská ttechhnikka v akkccci

UUAZ 466699, PRAGGA V3S, GAZZ 66
TTATRAAA 815 VVVN, BRDM 2RRCCCh

PPK SSněěžkaa
JPO 22 Sllaviičín

 AAIRSOFFFFT, KHVV Poohraaničníí ssstráže
DDyynamiccké ukáázky

 oobbbčerstvení zajištěno, 
ppaarkovánní vv areeálu

vvstupnnééé: dospěělí 440 KKč, dětii 2220 Kč

Spolek DIA klub Slavičín pořádá

DIABETICKÝ DEN
29. května 2015

sportovní areál v Rokytnici 

Program:
od 9.30 hodin – dopoledne pro zdraví
 10.00 hodin – přednáška Ing. Jany
Vaškové: „Jak vybrat vhodnou obuv pro
diabetika“
10.30 hodin – provádění podiatrického
vyšetření s komplexní diagnostikou nohou
a pohybového aparátu
 poradenství ohledně výběru obuvi,
případně ortopedických stélek a korekcí
do obuvi
poradenství ohledně cvičení jako pre-
vence diabetické nohy
 odpoledne – společenské odpoledne
s hudbou a tancem, občerstvení v ceně
Stravné: 50 Kč – pro členy, 100 Kč – pro
nečleny

Orel Slavičín pořádá 1. ročník akce

Happening šikovných
rukou Slavičína

Sobota 23. května 2015 
od 9.30 hodin do 17.00 hodin

Zámecký park Slavičín
(za nepříznivého počasí 

se akce bude konat v Orlovně)

Tato výstavně-prodejní akce je určena
pro všechny talentované domácí tvůrce,
vyrábějící cokoliv (šité výrobky, dřevěné 

výrobky, keramiku, šperky atd.). 
Případní zájemci nechť se hlásí na tel. čísle

731 598 020.

Tímto zveme širokou veřejnost k návštěvě
s možností nákupu originálních výrobků.

Doprovodný program:
od 13.00 hodin k tanci a poslechu

hraje country kapela Skaláci – Bojkovice
pro nejmenší účastníky
skákací hrad a ledová tříšť
 pouliční loutkové divadlo

Teatro Pimprle
občerstvení zajištěno – 

Barevná louka (Luhačovice)
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Pozvánka 
na valašské derby
FC TVD SLAVIČÍN –

FC ELSEREMO BRUMOV

Středa 13. května 2015
v 17.00 hodin
Hřiště FC TVD Slavičín

Dne 23. května 2015 proběhne
na fotbalovém hřišti v Divnicích 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 
V POŽÁRNÍM

SPORTU 
Začátek soutěže 
děti: 9.00 hodin, 

dospělí: 13.00 hodin. 
Srdečně zve SDH Divnice 

Kalendář turistických akcí 
3. 5. H. Lhotta – Kommonec – LLuhačovice
10. 5. Brummov – Jellenovskáá – Hl. kap-
le – Slavičín
17. 5. Vyškkovec –– Machnnáč – Lieš-
ná – Žítková
23. 5. – 24. 5. zájezd
30. 5. Vizovvice – Lhhotsko – VV. Pole – Dr-
novice – V. Kloobouky

Aktuální innformacce jsou ppravidelně 
uváděny na innformačnní tabuli na autobu-
sové zastávce před raddnicí ve SSlavičíně.
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Kvvěten s knihhovnouu

1. – 30. května: Z fotoalba stíhacího pilo-
ta Josefa Stehlíka

Výstava fotografi í u příležitosti 100. výr. na-
rození plk. v. v. Josefa Stehlíka. Foyer knihov-
ny, otevřeno v půjčovní době.
1. – 30. května: Petr Přikryl – Obrazy

Na malbách mladého hodonínského vý-
tvarníka se často objevují motivy zvířat a pří-
rody, tvorba z poslední doby je inspirována
starobylými památkami či technikou. Známá
jsou jeho velkoplošná díla zdobící interiéry
významných institucí či nejedno veřejné pro-
stranství v Hodoníně. Výstavu lze zhlédnout 
v galerii knihovny. Otevřeno v půjčovní době.
Čtvrtek 7. května: Veselé čtení s Nezbed-
níčkem 

Děti předškolního věku se ve společnosti
mile popleteného skřítka mohou těšit na vý-
tvarné aktivity, zábavné úkoly, nenáročné há-
danky, soutěže a seznámení s knížkou Vese-
lá farma – Na trhu. Začátek: 15.00 hodin, sál
v 1. podlaží knihovny.
Středa 20. května: Literárně historické
toulky Slavičínem věnované 70. výročí osvo-
bození našeho města – 10. ročník zábavně-na-
učné exkurze po slavičínských pamětihodnos-
tech pořádaný ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže. Tradiční procházka městem je ur-
čena dětem i dospělým, na níž se formou na-
učné stezky seznámí s dějinami zdejších pa-
mátných objektů a také s historickými udá-
lostmi konce 2. světové války na Slavičínsku.

Součástí pořadu je akční soutěžní program,
zajištěno je občerstvení a táborák s opékáním
špekáčků. Za nepříznivého počasí proběhnou
veškeré aktivity v prostorách knihovny, pří-
padně v Domě dětí a mládeže (DDM).

Sraz je ve 14.00 hodin u DDM. Je potřeb-
né přihlásit se předem osobně nebo telefonic-
ky v DDM (tel. 577 341 921) nebo v  knihov-
ně (tel. 577 341 481). Při přihlášení obdržíte
přesné instrukce a přihlášku na akci.

Letemm knižnnííím světeem 

Ohlédneme-li se za uplynulým obdobím, 
vyznačovalo se převážně nepřízní počasí, 
která je pro přelom zimy a jara typická. Tyto 
nevlídné dny však bylo možné smysluplně 
trávit účastí na mnoha akcích, probíhajících 
v městské knihovně.

Pro školní mládež, studenty i děti z mate-
řinek byla připravena pestrá škála literárních 
besed, cestopisných přednášek, knihovnic-
kých lekcí i zábavných soutěžních akcí, jakou 
byla např. Výprava do země sněžného muží-
ka Yettíka. Zde děti ze školních družin odha-
lovaly pomocí úkolů záhady života v polár-
ních oblastech. Studenti Gymnázia J. Piveč-
ky se pro změnu setkali se známým písničká-
řem a spisovatelem Jiřím Dědečkem. Pozor-
nosti se dostalo i členům všech seniorských 
spolků, které zaujal sérií přednášek Ing. Pavel 
Kavřík na téma geopatogenní zóny a zdravé 
bydlení. S osudy a životy českých preziden-
tů byly na knihovnickém literárním podveče-
ru seznámeny členky Diaklubu. V Klubů dů-
chodců proběhla beseda se známou sloven-
skou karikaturistkou Olgou Pazerini, která pří-
tomné svým poradenstvím motivovala k po-
zitivnímu myšlení a také k prevenci civilizač-
ních chorob. Mladí klienti Charity sv. Vojtě-
cha strávili v knihovně příjemné aprílové do-
poledne při řešení vědomostních kvizů, kte-
ré bylo završeno tradiční diskotékou. Zdárně 
pokračoval cyklus pořadů Veselé čtení s Ne-
zbedníčkem, jehož cílem je u dětí předškol-
ního věku formovat čtenářské návyky a utvá-
řet jejich náklonnost ke knihám.

Značná část knihodění byla upřena smě-
rem k veřejnosti, jež si mohla vybírat z bohaté 
nabídky aktivit - např. žánrově rozmanitých 
přednášek, autorských čtení, literárních ve-
čerů, praktických kurzů či výstav. K hojně na-
vštíveným patřily zmíněné kurzy, a to Kurz 
pečení kváskového chleba a kurz Sladkého 
kváskování. Lektorce Marii Pechové se po-
dařilo upoutat účastníky jak názornou for-
mou prezentace, tak i praktickými ukázka-
mi, do nichž byli aktivně zapojeni. Na své si

Městská knihovna 

Zveme Vás do Městské knihovny 
Slavičín na setkání se záhadologem 

Milanem Zachou Kučerou 
a s jeho knihou 

Největší tajemství
třetí říše

Středa 27. května, začátek: 18.00 hodin, 
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Milan Zacha Kučera – hledač pokla-
dů, záhadolog a člen Klubu psychotroni-
ky a UFO se záhadami zabývá již od roku 
1992 a je iniciátorem záhadologických ex-
pedic, většiny z nichž se zúčastnil. Patří 
také mezi členy zahraniční skupiny, zabý-
vající se odhalováním tajemství Sovích hor. 

Jeho kniha Největší tajemství třetí říše
získala v roce 2013 cenu Egona Ervína
Kische za literaturu faktu. Pojednává o na-
cistických podzemních objektech v dneš-
ním Polsku, v prostoru mezi státní hrani-
cí, Wałbrzychem a Świdnicí vybudova-
ných za druhé světové války. Pan Kučera
se na besedě pokusí osvětlit tajný říšský
plán Anlage RIESE či otázku, proč do pod-
zemí Sovích hor přišlo tolik betonu jako 
na všechny protiletadlové kryty za celý
rok 1944. Součástí pořadu je promítnutí 
fi lmu na uvedené téma.

Městská knihovna a Klub přátel 
historie Slavičínska zvou na besedu

Muži, na které bychom
neměli zapomenout

Osudy našich krajanů, z nichž mnozí 
položili život na oltář vlasti za druhé světové 
války, připomene svým vyprávěním 
PhDr. Ladislav Slámečka, autor publikace
Zapomenutí muži Slavičínska. Součástí 
besedy budou také vzpomínky na le-
gendárního stíhacího pilota plk. v. v. Jo-
sefa Stehlíka. Čtvrtek 14. května, začátek: 
18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. 
Vstup volný. 
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přišli i zájemci o cestopisné zážitky na před-
nášce Ing. Jaroslava Nováka o Patagonii a Oh-
ňové zemi. Stále větší oblibu si u poslucha-
čů získávají besedy z oblasti alternativní me-
dicíny, zdravovědy, psychologie a duchov-
ní problematiky vůbec. Poptávka po těchto
akcích byla uspokojena hned několika před-
náškami. Příčiny problémů v partnerských
vztazích v souvislosti se zdravotními obtíže-
mi publiku zasvěceně objasnil léčitel a psy-
choterapeut Ing. Miroslav Hrabica. Do tajů 
poměrně nové esoterické vědy tzv. dispozič-
ní prognostiky mohli návštěvníci proniknout 
na besedě s Mgr. Danielou Haluškovou Kvar-
dovou. Všichni zúčastnění zde byli motivová-
ni k odhalování svých skrytých vloh a schop-
ností nejen u sebe, ale také u svých dětí. Sil-
ným zážitkem bylo setkání se známým pub-
licistou, reportérem a spisovatelem Stanisla-
vem Motlem. Jeho pořad Mraky nad Barran-
dovem, zaměřený na pohnuté osudy našich
prvorepublikových hereckých hvězd, zaujal
publikum mnoha akčními momenty, dosud 
nezveřejněnými fakty a místy až napínavými
okamžiky. Výbornou atmosféru tohoto veče-
ra korunoval skvělý vypravěčský talent pana
Motla, na jehož návštěvu se můžete těšit také
v následujícím roce.

Knihovnická galerie nabídla návštěvní-
kům několik inspirativních výstav. V úno-
ru měli možnost obdivovat putovní výstavu
Bible v obrazech, obsahující exempláře vzác-
ných starožitných Biblí a výtvarná díla malí-
řů, jejichž tvorba se odvíjí od biblických ná-
mětů z této Knihy knih. V souvislosti s výsta-
vou proběhlo několik duchovně laděných po-
řadů pro veřejnost, např. vyprávění morav-
ského malíře Zdeňka Valchaře o jeho vztahu
k Bibli a ke křesťanství. V březnu pak galerie
ožila jásavou barevnou tvorbou dětí z Mateř-
ské školy Malé Pole.

Je třeba vzpomenout, že se knihovna kon-
cem března zapojila spolu s ostatními pořada-
teli do organizace významné události, jíž bylo
slavnostní odhalení pamětní desky stíhacímu
pilotovi plk. v. v. Josefu Stehlíkovi u příleži-
tosti 100. výročí jeho narození. Na jeden den
se tak stala menší vojenskou základnou, kde
poskytla zázemí všem vzácným hostům z řad
válečných veteránů a zástupcům naší armády.

Tolik k nedávné knihovnické minulosti.
Blízká i vzdálenější budoucnost pro Vás opět 
chystá plejádu akcí, z nichž si můžete vybrat 
to „pravé ořechové” v souladu s Vašimi zá-
jmy a zálibami.

Mgr. Gabriela Klabačková

Knnihovna mmááá svéhoo kráále

Slavičínská knihovna v rámci letošní-
ho Března – měsíce čtenářů ocenila svého
Krále čtenářů, také dva vícekrále a dalších
sedm vynikajících čtenářů, jimž nejvyšší
mety unikly pouze o vlásek. Jejich výběr
proběhl na základě dvou zásadních krité-
rií – počtu výpůjček a frekvence návštěv-
nosti. Slavnostní vyhlášení a ocenění čtenář-
ských šampiónů proběhlo při literárním po-
řadu Knihou proti stresu v úterý 10. břez-
na 2015. 

Pořadí: 1. Ladislav Pres – Král čtenářů Měst-
ské knihovny Slavičín, 2. Alois Pinďák,
3. Ing. Milan Vyorálek. Další významné po-
zice obsadili: Ing. Jiří Pšenčík, Vlastimil Sa-
ňák, Zdeněk Změlík, Milan Kolík, Josef Ko-

váč, Josef Václavík, Ladislav Hlavica.
Všem oceněným mužům gratulujeme 

a přejeme, ať jim čtenářský elán i nadále 
vydrží. V příštím roce se mohou pro změ-
nu těšit ženy na soutěž Královna čtenářek.

Letos již po sedmdesáté oslavujeme slav-
né výročí – osvobození Československa
od nacistické nadvlády. Od těchto událostí
nás dělí téměř tři generace, tedy jeden lid-
ský věk. Je jen málo pamětníků těchto udá-
lostí, které tak výrazným způsobem zasáh-
ly do života lidí v našem regionu. A je proto
dobré ptát se těchto lidí na to, jak to tehdy
bylo. Městské muzeum Slavičín má ve svém
archivu celou řadu zajímavých písemných
informací k tomuto výročí. Autory jsou pře-
devším již nežijící členové Klubu přátel his-
torie Slavičínska, například pan Viktor Švi-
hálek, Josef Studénka a hlavně Drahomír Br-
zobohatý. Právě o tyto informace se v sou-
časné době opíráme.

Již počátkem roku 1945 přibývalo do-
kladů, že porážka nacistického Německa
je opravdu neodvratná a že se blíží konec
války. Důkazem toho byly i průchody ustu-
pujících vojsk. Ustupující maďarští vojáci
zanechali stopy svého pobytu třeba v areá-
lu Obecné školy ve Slavičíně. Zničili a po-
škodili zařízení školy a také provoz školy
byl na více než měsíc přerušen (viz zápis ze
školní kroniky Obecné školy ve Slavičíně).
V dnešní době lze jenom
těžko uvažovat o tom, jaké
důsledky by měla přítom-
nost celé německé vojen-
ské posádky ve Slavičín-
ských kasárnách. Urči-
tě štěstím bylo, že vojáci
německé posádky odešli
ze slavičínských kasáren
pěšky směrem na Petrův-
ku již 25. dubna. Zůstali
zde jen vojáci určení pro
zaminování mostů a také
polní ambulance. Válečné
útrapy v době před osvo-
bozením našeho regionu

poznali i naši občané. Na střed obce Slavi-
čín dopadly dne 21. dubna 1945 bomby. Při 
tomto zbytečném bombardování zahynuli 
slavičínští občané:
Václav Vojáček (1899)
Františka Vojáčková (1903)
Františka Kozubíková (1880)
Ludmila Kozubíková (1943)
Antonín Trllo (1924)

Jak je ten osud krutý. Podle údajů na stře-
pinách údajně lidé poznali, že šlo o bomby 
vyrobené ve slavičínské Detoně (viz archiv 
muzea města Slavičín). Tito, tak tradicky 
zahynulí naši občané, byli pak slavnostním 
způsobem pohřbeni 23. dubna 1945. Jejich 
hrob je vedle hrobu zabitých amerických 
letců na městském hřbitově ve Slavičíně.

Okolnosti, které vedly německou posád-
ku k úkonům, jako byla stavba tankových zá-
tarasů uvnitř obce Slavičína (prodejna Vo-
do-Topo-Keramika, dále v Luhačovské uli-
ci a Komenského ulici u mostu) lze jen těž-
ko hodnotit. Tyto zátarasy byly budovány 
již od února 1945. Smyslem asi bylo zabrá-
nit přístupu osvoboditelských vojsk do měs-
ta Slavičín. Lidé žijicí v regionu Slavičínska 

70. výročí osvobození Slavičína
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Děkujeme všem nnávštěvníkům lammpiónového průvoodu, vítání jara 
a pálení Morany v Nevšoové za tak hojnou úúčast.

Akce byla nad očekávání úúspěšná a všem zúčastněným se veelmi líbila. Hlavně děti
byly nadšené. A první jarní špekáčky všem vvelmi chutnaly. Těěšíme se na další akci.

Za tým MC Slavičínn Simona Goňová

sledků osvobozovacích bojů na zdejším úze-sledkůosvobozovacíchbojůnazdejšímúze
mí. Mnozí občané v domění, že zde dojde
k větším bojům, si v lesích budovali skrýše
a zemljanky. Z nařízení civilní obrany byl
v lese Lochovci připravován veliký úkryt.
Další události však ukázaly, že krytů neby-
lo ani potřeba. A je dobré v tuto chvíli ocito-
vat slova pana Viktora Švihálka, která napsal
ve Slavičínském zpravodaji před třiceti lety:

„Přiblížil se den osvobození, 1. květen
1945. Toho dne navečer při západu slunce –
bylo to v úterý – bylo od Hrádku docela dob-
ře slyšet kulometnou střelbu, ba i hvizd letí-
cích střel. Kolem 22. hodiny pak první vojá-
ci rumunských jednotek, vedeni místními 
partyzány, vkročili do okrajových částí 
Slavičína. Bylo před 23. hodinou, když 
se rozlehla ohlušující detonace a vzápětí nato
se ozvala prudká střelba. To nacisté ve sna-
ze zabránit postupu vítězných vojsk vyhodili 
betonový most u zámku. Vyhozen byl také 
dřevěný most v Luhačovské ulici. Té noci 
již málokdo z občanů spal. Hned ráno pak 
vesele zavlály naše státní prapory a vlajky 
a občané srdečně vítali a hostili naše osvo-
boditele.“

Náš kraj osvobozovala vojska 2. a 4. ru-
munské armády, která byla součástí 2. ukra-
jinského frontu. Přímo na Slavičínsku půso-
bili vojáci 1. jezdecké divize a 21. a 6. pěší di-
vize. Mezi rumunskými vojáky byli i přísluš-
níci Rudé armády, většinou ve velitelských
funkcích a jako specialisté. Směr postupu ví-
tězných vojsk byl dán v podstatě ústupový-
mi cestami posledních skupin německého
wehrmachtu. Ve Slavičíně to bylo směrem
na Lipovou a Loučku. Z Hrádku a Divnic
pak na Vlachovice, Haluzice a opět směrem
k Loučce. Při osvobozování našeho kraje po-
máhali partyzáni i civilní občané. Ukazovali
rumunským vojákům místa, kde měli Němci
soustředěnou obranu a tím snížili ztráty ru-
munských vojáků a zrychlili jejich postup.
Asi nejtěžší boje svedla postupující vojska
blízko rozcestí do Šanova směrem k Blišti-
cím. Tam také padl jeden rumunský voják.
Rumunští průzkumníci přišli do Slavičína
ráno dne 2. května 1945. Centrum osvobo-
zeneckých vojsk bylo na náměstí Mezi Šen-

ky. Vojáci bydleli ve škole, ale i v rodinných
domcích našich občanů. Například polní ku-
chyně stála na dvorku č. p. 118 (nyní tržiš-
tě vedle Záložny). Téměř veškerou techniku
a mináž vezli rumunští vojáci koňskými po-
tahy. Pamětníci těchto událostí dodnes vzpo-
mínají na dlouhou kolonu těchto vozů, pro-
jíždějících Slavičínem. Největší ztráty osvo-
bozenecká vojska utrpěla v Rudimově. Nad
Rudimovem v místní části Jankulka měli
Němci kulometné hnízdo. Jejich střelba měla
za následek smrt sedmi rumunských vojáků
a jednoho rudoarmějce. U silnice do Slavičí-
na stojí dodnes skromný pomník. 

Obec Nevšová byla osvobozena taktéž
2. května ráno. Vojáci byli vřele přivítáni
a po krátkém odpočinku dále pokračovali
v cestě na Sehradice. Rumunská vojska boju-
jící v oblasti Hrádku osvobodila nad ránem
2. května 1945 také obec Divnice.

Je nutné vzpomenout i na ty naše občany,
kteří zahynuli během druhé světové války
na frontách nebo i v zázemí. Jsou jich desít-
ky a jejich jména jsou uvedena na pomníku
padlých spolu s těmi z první světové války
na místním hřbitově. Stejně tak jsme v minu-

Mateřskké centrrum Slaviičín
a hasičči z Hráddku pořáddají

na výletišti v Hrádku 
30. května 2015 od 14.00 hodin

DĚTSSKÝÝ 
OLYYMPPIJSKKÝ 

DEEN
Spoortovní ddisciplínyy 

pro 3 věkové  kategoriie:
A (0 – 3 roky), BB (4 – 6 rooků),

C (7 a vícee roků),
silničníí cyklistiika, skeleeton, 

atletika, ggymnasttika, baskketbal, 
lukostřelba, teniss, fotbal aa jiné.

Program: hry a sooutěže pro děti, 
malování naa tvář, výýtvarná ddílnička, 

huddba, občerstvení.
Vstuupné dobbrovolné.

Sadbové brambory
Balkonové květiny

Hnojiva, obilí, ječmen, šroty a ostatní
Zahrádkářské a chovatelské potřeby 

Vincour, s. r. o., Slavičín

Zeleninová sadba, bylinky
Široký výběr pamlsků a doplňků. 

Oblečky, pelíšky obojky, kočkolity, 
peletky a směs – jezírkové ryby

Krmné směsi pro drůbež, nosnice,
králíky a ryby

Horní náměstí
telefon: +420 777 341 654

Koncert Šlágr TV – skupina

KORTINA
28. května 2015, začátek: 18.00 hodin, 

Slavičín Sokolovna, cena: 200 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum:

Slavičín (telefon: 577 342 251), 
Valašské Klobouky (telefon: 577 311 150), 

Brumov (telefon: 577 330 138)

lých dnech vzpomněli na zavražděné obča-
ny Ploštiny a nyní i na obyvatele Vařákových 
pasek. Nelze na tyto události zapomenout.

K 70. výročí osvobození Slavičína bude 
uspořádána v městském muzeu výstava. Ver-
nisáž výstavy bude zahájena 1. května 2015 
ve 14.00 hodin v areálu muzea. Všechny zá-
jemce zveme.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Ing. Miroslav Kadlec
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V Z P O M Í N Á M E

DDDne 77. května 22015 vzpomeneme
2. smuuutnééé výročí, kddy nás navždy opustila
ppaní Ludddmila GROONYCHOVÁ

ý y
 z Divnic. 

Kdddo jssste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Za tttichhhou vzpommínku děkují manžel, 

dced ra a syyn s rodinami.

Dnnen  200. května 20120 5 v5 vvzpozpozpomenmenmenemeemee  
1. smusmsm tné výročí úí úmrtmrtmrtí ní nnašeašešeaš ho hoh

mmilmilmilovaného mo mo manžaa eela, tatíatíínkankanka a  a a děddědědečkečka, a, 
panpanpana a a JanJanJana Ša Ša ŠTEFTEFTEFÁÁNIÁNIKAKAA zezeze Sl Sl Slaviaviavia čínčínaa. 
VšiVšiVšichnchnchni, i, i, kdokdokdo js js jste te te ho ho zznali,li,li, vz vzvzpomppomomeňteňte 

s ns ns námiámi. 
S lS lS láskáskáskou ouou a úa úa úctoctoctou vu vu vzpozpomínmínínají manžeželkalka, 

dcedcedcera a a ZdeZdeZdena na na s rs rs rodiodinounouu, dcererra Ea Ea Eva va 
a oa oa ostastastatnítntní př p íbuíbuzníznízní. 

Dneee 288. dubna 22015 uplynulo 20 let 
ood o úmmmrtí našeeho syna a bratra, 

panna Jaroslaava POLÁŠKA
y

. 
Za ticcchououhou vzpomínku děkují maminka 

ya sestry s rodinami.

Dne 9. května 2015 
vvzpomeneme 7. výročí úmrtí
našeho syna a bratra, pana 

Jiřříího MORBITZERA ze Slavičína. 
S láskou vzpomínají rodiče 

a sestry s rodinami. 

DnneDne 16 116. května 2015 vzpomeneme smutnnéé 
20.20. v výročí, co nás navždy opustil náš 

ddrarahý manžel, tatínek a dědeček,
panppa  Ladislav KESZELI z Hrádku. 

S lS lááskskou a úctou vzpomínají manželka 
RRadRaddvvanka, dcera Renata a syn Ladislav

s rs odinami a dcera Radvana. 

DDnne 11. května 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pannaa Stanislava BELŽÍKA
ý

 z Hrádku. 
Kddo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 
S lláskou a úctou vzpomínají synové 

s rodinami.

Děkujemme touto cestou vššem, kteří přišli
doprrovodit dne 22. duubna 2015 

paaní Máriu HLAVICOVOU
na její poslední ccestě.
Zarmoucená roddina.

Děkkujeme touto cesttou všem, 
kteříí 7. dubna 2015 doprovodili

nna poslední cestěě pana
Jossefa URBANA z NNevšové.

Děkujeeme také za projeevy upřímné
souustrasti a květinoové dary. 

Dále děěkujeme celému zdravotnímuDále děěku
álu Ústavu socciální péče person
j

v Návojné. 
armoucená roddina. Za

Dne 6. května 22015 D
se dožil 100 leet pan by 

k JANÁČEKLudvvík
y

 z BBohuslavic
dubna 2015 by oslavila paní a dne 22. d
na JANÁČKOVVÁBožžen

y
 95 let. 

e znali, vzpommeňte s námi. Kdo jstte j
kou a úctou vzppomínají S láásk
udvík a Ladislaav s rodinamisynové Lu
dcery Zdena, BBožena aa d
 Alena s rodinnami.a

Dne 3. května 22015 D
rok, kdy dotlouklo srdíčko uplynee 1 
o milovaného manžela,našeh
tatínka a dědečka,  t

Ing. ího MUSILAJJiř  zz Petrůvky. 
Kdo v srdcích žžije, K

neumírá...
kou a úctou vzzpomíná S llásk

želka a děti s roodinami. maanž
Děkujeme všeem, 

o vzpomenou ss námi. kkdo

 všem za projeevy soustrasti, Děkujemme
dary a doprovood při posledníkvětinovvé d
estě naší mamiinky, ce

ní ppan Marie REMEEŠOVÉ
y

. 
Děti s rodinammi. 

DDne 19. května 2015 
vzpommeneme 4. smutné vvýročí 

úmrtí pana Josefa JÁGRA z Divnic. 
Zaa tichou vzpomínkuu 

děkuje manželka 
aa dcery s rodinami. 

Dnne 6. května 2015 byyyy 
se dožiila 90 let naše mamminka,ka,ka,a  

babiččka a prababička, paní
Ludmilla HASÍKOVÁ

p
 z Petrrůvky. 

Za tichouu vzpomínku děkujíí synové 
aa dcera s rodinami. 

DDne 3. května 2015 
byy se dožil 70 let pann 

Ivan GOLDBACH z Hráddku 
a dnne 24. července 20115 

vzpomenneme 12. výročí jehoo úmrtí. 
Za tichou vvzpomínku děkují mmanželka, 

syn a dcera s rodinami a ostat příbuzní. s rodinami a ostatnní příbuzní. 

Společenská kronika
NAROZENÍ – BŘEZEN
Tomáš a Lenka Julínkovi – syn Tomáš
Daniel a Stanislava Burdovi – dcera Nela
Martin a Lenka Machalovi – syn Mikuláš
Jiří a Martina Tkadlecovi – dcera Barbora
Tomáš Švach a Jaroslava Struhařová – dcera 
Linda
Stanislav a Dita Zvoníčkovi – dcera Ester
Ondřej a Šárka Pinďákovi – syn Vojtěch
Aleš Ocelík a Martina Štěpančíková – dcera 

j y j

Monika

 22. 3. 2015 Josef Petřkovský, 87 let, Rokytnice
 23. 3. 2015 František Mana, 81 let, Slavičín
 31. 3. 2015 Josef Urban, 79 let, Nevšová

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření 
manželství, dostavte se, prosím, na matriku
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu
se zpracováním a zveřejněním osobních údajů
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Jakub a Soňa Frajtovi – syn Daniel
Kamil a Lenka Máčalovi – syn Matyáš
Jakub a Daniela Ocelíkovi – dcera Viktorie
Libor Urbánek a Blanka Mudráková – dcera Elen

ÚMRTÍ
 7. 3. 2015 Marie Panroková, 89 let, Slavvičín
 9. 3. 2015 Emilie Hlavicová, 83 let, Slavvičín
 9. 3. 2015 Božena Pešková, 81 let, Rokyytnice
 9. 3. 2015 Helena Milková, 81 let, Slaviččín
 20. 3. 2015 Marie Remešová, 85 let, Slavičíničí

PRONAJMEMME NEBYYTOVÉ PRROSTORY, 
včetně venkovnních zpevnněných plochh v blízkosti
benzinky v Bojkkovicích, see samostatnným vjezdem
z hlavní silnicee.

Vhodné jako aautoservis, pneuserviss, autobazar,
strojírenský proovoz, atd. 

Bližší informacce na telefoonu: 602 7788 200.
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Firma NTS Prometal MMachining, ss. r. o., se sídlem ve Slavičíně hledá ddo ssvvého týmu
EKONOMA / EKONOOMKU
Předpoklady:
- minimálně středoškoolské vzdělánní, nejlépe ekoonomického směru
- dobrá znalost účetnícch a daňovýcch předpisů ČR
- znalost práce s MS OOffi ce (Word, Excel)
- znalost angličtiny sloovem i písmeem
- analytické myšlení a proaktivní ppřístup
Náplň práce:
- zpracování účetních případů, konntrola správnoosti účetních dokladů
- spolupráce s auditoreem
- reporting, zpracovánní analýz a innformací pro vvedení fi rmy
- sledování fi remních nnákladů, pohhledávek, cashh fl ow a trendů vývoje fi rmmmy
- zpracování statistickýých výkazů
- aktivní spolupráce s jjednotlivýmii odděleními fifi rmy
Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnoceníí
- fi remní benefi ty (straavenky, přísppěvky ke spořeení, 13. plat, pět týdnů dovvvolené)
- příjemné pracovní prrostředí a koolektiv
- práci v dynamicky sse rozvíjející fi rmě se zahrraničním vlastníkem ss moožností dalšího 
profesního růstu

Kontakt: Ing. Jiří Vlčekk, tel. 774 177 022, e-mail: jiri.vlcek@nts-group.nll
Nástup dle dohody

TVD – Technická výroba, a. s., se sídlem
Rokytnice 203

Nabízíme volná pracovní místa v těchto
profesích:
SVÁŘEČ
Požadavky:
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
Odborné znalosti: metoda svařování MIG,
praxe výhodou 
Uchazečům bez praxe nabízíme zapracování.
Ostatní znalosti: čtení výkresové doku-
mentace
Osobní požadavky: zručnost, samostat-
nost, spolehlivost, zodpovědnost, ochota
pracovat ve vícesměnném provozu

Zájemcům o pracovní pozici svářeč
bez platného osvědčení nabízíme zaučení
a možnost získání svářečského průkazu.

OBSLUHA STROJŮ NA CNC 
ZPRACOVÁNÍ PLECHU 
Požadavky:
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
Ostatní znalosti: čtení výkresové doku-
mentace
Osobní požadavky: zručnost, samostat-
nost, spolehlivost, zodpovědnost, ochota
pracovat ve vícesměnném provozu

DĚLNÍK V PRÁŠKOVÉ LAKOVNĚ
Požadavky:
Vzdělání: Z, SO
Odborné znalosti: pracovníky bez praxe 
zapracujeme, vhodné i pro absolventy
Osobní požadavky: zručnost, samostat-
nost, spolehlivost, zodpovědnost, ochota 
pracovat v nepřetržitém režimu 

Nabízíme: 
zajímavou práci s moderními technologiemi, 
zaměstnanecké výhody a benefi ty, možnost 
dalšího vzdělávání a profesního růstu.
Všechny poptávané pracovní pozice jsou 
vhodné pouze pro muže.

Nástup možný ihned
Uchazeči o pozici svářeč se mohou hlásit 
u pana Vršana, telefon: 608 280 486 nebo 
pana Bečára, telefon: 775 580 251.
Uchazeči o pozici obsluhy strojů na zpra-
cování plechu se mohou hlásit u pana Luton-
ského, telefon: 608 280 480.
Uchazeči o pozici dělníka v práškové lakovně 
se mohou hlásit u pana Aloise Strnada, telefon: 
775 580 509.

Písemný životopis se sdělením, zda souhla-
síte s uložením Vašich dat do interní fi remní 
databáze uchazečů, zašlete na adresu: alena.
stefanikova@tvd.cz. 

Strojírenská fi rma LLAMBROO-92, a. s., se 
sídlem výrobnního areeálu v Doobrkovicích 
přijme zaměsttnance ddo výrobyy na trvalý 
pracovní poměěr do 2 – 33 směnného provozu 
na pracovní poozici 

OPERÁTOR CNC PILY A LASERU.
Řidičský průkaz sk. B nutnostíí.
Zájemci hlastee se na teelefonu: 7733 713 946 
nebo přímo vee výrobnním areállu.

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

montáž střešních krytin, oken
tel.: 777 270 338
Školní 565, 763 21 Slavičín
e-mail: zdkovarik@seznam.cz

Kompletní realizace střech
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Noc kostelů 2015 Kumštování 2015

Slavičínský Šikula 2015

hodla zapojit do projektu „NOC KOSTE-
LŮ“ už počtvrté a připravila následující
program v kostele sv. Vojtěcha v pátek 29. květ-
na 2015:
 18.00 – 18.45 hodin: Mše svatá
 18.50 – 19.00 hodin: Zahájení 
 19.00 – 20.00 hodin: Pásmo her a soutě-
ží pro děti
 20.00 – 20.45 hodin: Přednáška P. Miro-
slava Strnada 
20.45 – 21.45 hodin: Hudební pásmo schóly
chval prokládané krátkými videoklipy k Roku
zasvěceného života
 21.45 – 22.30 hodin: Možnost prohlídky:
- výstavy fotografi í „Tvář svatého Vojtěcha“
(J. Floreš)
- knih o sv. Vojtěchovi
- varhan 
- věže a zvonů a jiných „zákoutí“ kostela
- sošek Panny Marie a růženců
 22.30 – 23.30 hodin: Filmový dokument 
„Svatý Vojtěch – První český Evropan“ reži-
séra Otokára Maria Schmidta
 23.30 – 24.00 hodin: Společné čtení Bible
(mohou se zapojit všichni účastníci) se zpě-
vy kánonů z Taizé
 24.00 hodin: Společná modlitba za měs-
to Slavičín a okolní vesnice

Doprovodný program: 
Zapal si svou svíci na znamení proseb, 
díků či nového rozhodnutí
K tobě se, Bože, utíkám – po celý večer je
možnost vhazovat lístky s prosbou do kra-
bice u bočního oltáře, na všechny úmys-
ly bude v tichosti pamatováno při závěreč-
né modlitbě
Vyber si svůj citát – každý si může vybrat 
pro sebe biblický citát
Ruční přepis Bible

Upozorňujeme návštěvníky, že uvedený
časový harmonogram programu je orientač-
ní. Neplánovaně může dojít k mírnému ča-
sovému posunu.

Srdečně zveme k prožití hezkých a vý-
jimečných chvil ve večerních a nočních
hodinách v našem kostele sv. Vojtěcha ve Sla-
vičíně dne 29. května 2015 na akci NOC KOS-
TELŮ.  Mgr. Jana Adámková

Máme za sebou další a mohu říci, že opět 
velmi úspěšnou a povedenou soutěžní mo-
delářskou výstavu „Slavičínský šikula“. 

Účast diváků bychom zhodnotili jako
velmi vysokou. Možná nejvyšší ze všech
dosud konaných ročníků. 

V rámci doprovodného programu, jehož
přípravě věnujeme stejnou pečlivost jako
soutěži samotné, jste mohli vidět ukázky
modelů řízených rádiem, nově se před-
vedli členové kroužku programování pod
vedením pana Tomáše Dulíka a návštěvní-
ci mohli shlédnout ukázku naprogramova-
ných robotů. Velké kolejiště modelové že-
leznice modelářů z Luhačovic, ukázky mo-
delářské práce a ukázky vojenské výstro-
je i výzbroje. A to jak uvnitř, tak i venku.
Ukázka Armyparku Slavičín byla umístě-
ná hned vedle zaparkovaných vojenských
automobilů armády České republiky, jejíž
velení nám vyšlo vstříc a rozhodli se pod-
pořit naši výstavu dvěma automobily Land
Rover, za což velmi děkujeme. Členové air-
softových klubů DOC a RECOM předvedli
svoje vybavení a umožnili dětem zahrát si
na airsoftové střelnici.

Letošní výstavy se zúčastnilo 62 soutě-

žících z celé naší republiky. Vystaveno bylo
400 modelů z plastu i papíru a soutěžilo se
v 72 kategoriích.

Hlavní důraz při rozdělování cen byl opět 
zaměřen především na naše mladé a začína-
jící modeláře. Již patnáct let se snažíme pře-
devším tyto mladé lidi podpořit a pomoci jim
najít v modelářské zálibě další rozměr vyu-
žití jejich volného času.

Děkuji tedy všem, soutěžícím i divákům

za to, že přišli, a pomohli tak dál udržet vy-
sokou úroveň původně jen komorní výsta-
vy pro rodiče modelářů.

Poděkovat chci také všem sponzorům 
a pracovnicím Domu dětí a mládeže, bez 
jejichž pomoci a podpory bychom nemohli 
udělat tolik radosti dětským modelářům.

Za všechny, kteří připravovali a pomá-
hali realizovat letošní výstavu děkuji.

Tomáš Hájek

Ve čtvrtek 26. března 2015 se na Sokolovně 
uskutečnil tradiční Valašský kumšt pro rado-
sť aj užitek. Tato hezká, předvelikonoční akce 
se vždycky nese v příjemné, přátelské a po-
hodové atmosféře, která na všechny návštěv-
níky dýchne již u vstupních dveří. 

Letos byly na slavičínské Sokolovně opět 
k dostání velikonoční kraslice různých ba-
rev i velikostí, jarní a velikonoční dekorace, 
přírodní aranžmá, výrobky z proutí či papíru 
atd. K ochutnání byla výborná kyselica, slo-
venské buchty, koblížky... Dopoledne vystou-
pily děti z MŠ Vlára a FS Slavičínek. Dále za-
tančily děti z country kroužku ZŠ Malé Pole 
a zazpívaly Slavické cérečky. K poslechu také 
zahráli harmonikáři, kteří všem zpříjemni-
li jarní odpoledne. Na Sokolovně se prezen-
tovaly jak organizace, tak jednotlivci. Všem 
účastníkům bychom chtěli tímto poděkovat 
za účast. Doufáme, že se za rok zase na této 
oblíbené akci setkáme! Zuzana Žáková


