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Letní scéna v zámeckém parku
Program:
 10.00 country kapela Přátelé
 13.00 vystoupení dětských
souborů ze základních a mateřských škol
 15.00 Pěvecký sbor GJP
 15.30 Slavičínské cérky
 16.00 dechová hudba Valaška
 17.00 CM Slavičan
 19.00 – 20.15 Argema
 20.30 – 21.30 HUP (Slavičín)
 22.00 Kasanova

Doprovodný program:
 9.00 Turnaj v nohejbalu dvojic
 10.00 Přehlídka traktorů továrních značek a historických jízdních kol
 13.00 Spanilá jízda traktorů
a jízdních kol ulicemi města
 21.30 Ohňová show
Boca Fuego

Zámecký park
 Skautský koutek
Pirátské odpoledne
 Happening šikovných
rukou výstavně-prodejní akce
talentovaných domácích tvůrců

Městské muzeum
 14.00 Vernisáž výstavy
k 760. výročí Slavičína
a Klubu přá-

760 let historie Slavičína

V červnu letošního roku si
připomeneme významné jubileum – sedm set šedesát let od první písemné zmínky o našem městě Slavičínu. Dne 2. června 1256
nechal sepsat olomoucký biskup
Bruno ze Šaumburku listinu, kde
propůjčil za ztracený Šenov na severu Moravy Helembertovi de Turri 210 lánů v újezdě slavičínském.
Málokteré město se může pochlubit podobným dokumentem jako
Slavičín. V listině se mluví o provincii téměř pusté a neobdělávané. Nejspíše byla zpustošena a vylidněna nájezdy Tatarů a Kumánů
v letech 1241 a 1253. Poměrně podrobně se zde popisují práva a povinnosti nových osadníků. Byli například zbaveni povinnosti platit
poplatky po dobu osmi let. V listině je také zmínka o kostele, právu
trhu a mýta. Je zřejmé, že již kolem poloviny 13. století měl Sla-

tel historie Slavičínska
v Městském muzeu Slavičín

vičín postavení správního střediska značně rozsáhlého území patřícího olomouckému biskupství.
Další biskupská listina popisující historii Slavičínska byla vydána v roce 1141. Nechal ji sepsat biskup Jindřich Zdík u příležitosti vysvěcení kostela sv. Václava v Olomouci. Je v ní popsán majetek olomoucké kapituly a čteme zde i název osady Mladotice, která je dnes
součástí města Slavičína. Tato listina má pro Slavičín velký význam.
Dokazuje, že Slavičínsko v roce
1141 náleželo k Moravě a bylo již
osídleno (v blízkosti Slavičína se
jmenují zaniklé osady Opatovice,
Sobnov a Vasily).
Na první pohled by se mohlo
zdát, že Slavičínsko před rokem
1141 a 1256 nebylo osídlené. Ale
právě nepsaná historie – archeologie dokládá, že nejstarší osídlení Slavičínska můžeme datovat

MOJE MAMINKA
Maminka růžička,
mám ji moc ráda.
Je milá, je hodná,
je jako květ,
mám ji moc ráda,
je celý můj svět.
Allžběttka Urbanová
á,
Elen
nka Eva Minichovvá

nejméně do doby paleolitu – starší doby kamenné, ale i do období
neolitu. To byla revoluční doba,
kdy člověk vědomě a systematicky začal na našem území zasahovat do přírody a měnil ji. Archeologické nálezy umístěné v městském muzeu dokazují stopy osídlení na území Slavičína v hluboké minulosti.
Obyvatelé Slavičínska do první světové války neměli lehký život. Území bylo těžko dostupné.
Silnice byly prašné a v době dešťů jen namáhavě sjízdné. Jediným
spolehlivým spojením s okolním
světem byla železnice vybudovaná v roce 1888. Obživu lidé hledali většinou v zemědělství a v provozování řemesla. Zejména zvěroklestičství dosáhlo velmi dobré úrovně. V roce 1900 z celkového počtu 700 zvěroklestičů v českých zemích bylo jich 300 registrováno ve Slavičíně. Průmysl
v té době zastupovala Pivečko-

va koželužna a továrna na obuv
a snad i cihelna s pilou Antonína Strážnického. Teprve období mezi oběma válkami se stalo
odrazovým můstkem pro rozvoj
průmyslu, ale i sociální oblasti. Byla výrazně zvýšena výroba
v továrně na obuv Japis, vedle byl
postaven Společenský dům – dominanta na náměstí Mezi Šenky
(dnes poliklinika). V roce 1934
bylo rozhodnuto o výstavbě muniční továrny a vojenských skladů. Výroba byla zahájena v roce
1938. Jednota sokolská si ve Slavičíně postavila v roce 1927 svoji
sokolovnu (za necelého půl roku).
Stejně tak Jednota orelská postavila a v roce 1933 otevřela Lidový dům – orlovnu. První i druhá
světová válka přinesla desítkám
milionů obyvatel smrt a velké utrpení. Ti slavičínští občané, kteří se stali obětí obou světových
válek, mají pomník na místním
hřbitově.

www.mesto-slavicin.cz
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zcela určitě největší rozvoj nana
šeho města. Díky velkému růstu
průmyslu na území Slavičínska
vznikla potřeba bydlení zejména pro přicházející pracovníky
továren. V padesátých letech minulého století bylo postaveno sídliště Vlára a poté v polovině šedesátých let a dále sídliště Mír
(Malé Pole). Tato razantní bytová výstavba byla i jedním z důvodů, proč bylo rozhodnuto vybudovat ve Slavičíně vojenský Výzkumný a zkušební ústav v místě bývalých kasáren, vybudovaných v roce 1938. Tím ve Slavičíně získalo uplatnění mnoho vysoce vzdělaných a fundovaných
zaměstnanců z celé republiky.
Velmi důležitá byla i přestavba

středu Slaviččína a nový silniční
průtah městem.
měst
V polovině šedesátých let minulého století to
byl snad největší zásah do urbanistické struktury města. Z uzavřeného náměstí Mezi Šenky se
stala v podstatě křižovatka a dále
byla zbourána celá levá část ulice Mezi Šenky (celkem čtrnáct
domů). Lidé, kteří se v těch domech narodili a léta tam bydleli,
stále v dobrém na ta místa myslí. Bez tohoto silničního průtahu by byl Slavičín v dnešní době
naprosto neprůjezdný. Další významnou změnou byla výstavba
bytových domů ve středu města.
V nedávné době vznikla s podporou města Slavičína dvě důležitá centra. Jednak je to místo
poskytování zdravotnické péče,

Koupaliště letos mimo provoz
Stejně jako v roce 1992, kdy
proběhla poslední významná rekonstrukce koupaliště na úkor
letní sezóny, bude i letos, po 24
letech, nutné letní koupání obětovat a dát tím přednost stavebním ﬁrmám. Poslední zmiňovaná rekonstrukce spočívala ve výměně podzemních rozvodů bazénové vody, v pořízení nových čerpadel a ve zvýšení úrovně dna bazénové vany.
Tentokrát jsou plánované zásahy výrazně razantnější, především
s ohledem na současné hygienické požadavky vztahující se na provozování veřejných bazénů a koupališť. V rámci aktuální rekonstrukce bude mj. rozšířeno a tvarově upraveno dětské brouzdaliště, bude realizován nový podzemní objekt, ve kterém bude soustředěna akumulační jímka a strojovna technologie, budou nově provedeny instalační kanály s podzem-

ními rozvody bazénové vody, dále
nové přelivové žlábky, sklad chemikálií a bazénová vana bude kompletně vyložena bazénovou fólií.
Kromě v těchto dnech dokončovaného objektu šaten a bufetu se
bude v areálu nově nacházet také
dětské a beachvolejbalové hřiště,
budou vybudovány nové zpevněné plochy, doplněné novými dřevěnými lehátky. Dále bude kolem
areálu postaveno nové oplocení,
travnaté plochy budou kompletně revitalizovány a budou doplněny drobnou okrasnou výsadbou.
Původně avizované udržení
provozu koupaliště i v letní sezóně 2016 vzalo za své zejména zkušenostmi z postupu prací v rámci
výstavby objektu šaten, a to především kvůli vysoké hladině spodní
vody nalezené v rámci zemních
prací. Přizvaný geolog pak jednoznačně doporučil realizovat
co možná největší objem staveb-

což je Městská nemocnice Slavičín a Poliklinika Slavičín. A pak
je to centrum kultury – tedy Městská knihovna Slavičín a Kulturní
dům Sokolovna v těsné blízkosti
vedle sebe. Málokteré město velikosti Slavičína má tato místa tak
hezky uspořádaná. Ve městě také
bylo vybudované školství na vysoké úrovni. Mateřské školy, základní školy, včetně základní školy praktické a speciální, základní
umělecká škola, dům dětí a mládeže, gymnázium a střední odborná
škola tvoří školský systém, který
by mělo mít každé moderní město.
Skoro na závěr je dobré sdělit
tuto informaci. V roce 1964 získal Slavičín statut města. Vývoj
počtu obyvatelstva byl podle Českého statistického úřadu u nás

ve městě takový, že v roce 1980
žilo ve Slavičíně včetně všech integrovaných obcí 9 824 obyvatel.
V současné době žije ve Slavičíně,
Hrádku na Vlárské dráze, v Nevšové a Divnicích celkem 6 596
obyvatel (je to čtvrté největší město v okrese Zlín). Slavičín i s výše
uvedenými místními částmi tvoří
město, kde se mnozí z nás cítí dobře a bezpečně.
Poslední informací je možnost získat podrobné informace
o městě v knize Slavičín v minulosti a současnosti, která vyšla právě před deseti lety, nebo v zdařile
rekonstruovaném Městském muzeu ve Slavičíně.
Za Klub přátel
historie Slavičínska
Miroslav Kadlec

ních, resp. zemních prací II. etapy, v období „suchých“ (letních)
měsíců s vyšší pravděpodobností
poklesu hladiny spodní vody. Panující teplé zimy pak způsobují
další podmáčení terénu a stavba
by se pak jednak „utopila v blátě“
a jednak by se časový stres mohl
podepsat na kvalitě práce a dodržení technologických postupů. Nebylo by pak možné dokončit ani revitalizaci travnatých ploch a nabízet návštěvníkovi koupaliště k ležení hlínu či po každém dešti bláto, to také není možné.
V neposlední řadě je ale nutné mít na zřeteli také stanovisko
znalce z oboru dendrologie, který
především z bezpečnostních důvodů doporučuje kácení rizikových
stromů na východní a jihovýchodní straně areálu koupaliště. Protože areál koupaliště je jedinou možnou přístupovou a manipulační
plochou pro kácení, je i tento fakt
jedním z dalších důvodů pro neuskutečnění letošní letní sezóny.

Práce spojené s vytěžením rizikových stromů totiž představují nemalé poškození stávajících travnatých ploch a nutnost jejich obnovy. Revitalizace travnatých ploch
tak bude provedena pouze jednou,
a to jako ﬁnální práce II. etapy rekonstrukce koupaliště.
Na závěr je nutno konstatovat,
že rozsah a posloupnost průběhu
všech plánovaných prací v areálu jsou nastaveny nanejvýš efektivně s ohledem na hospodárnost
vynaložených prostředků. Tedy,
že nebudou prováděna žádná
provizorní opatření s opakovanými náklady.
Je nám líto, že původní záměr
otevření koupaliště pro návštěvníky i v letošním roce nemůžeme dodržet. Prosíme občany o pochopení a těšíme se, že první spokojené
návštěvníky přivítá moderní areál
městského koupaliště ve Slavičíně
při zahájení sezóny v roce 2017.
Ing. Ladislav Janáček,
vedoucí odboru investic

Reggistrracee pacienntů ze Sllaviččínaa
u zuubníích lékařů
Paccienti zee Slaviččína, kteří v sou
uča
asné době neemají svéého zub
bního lékaře
a měli by zájem
m se reggistrovat ve Zlín
ně, mohou konta
aktovat ordinace lékařů, kteří pacienty k registraci přijímají:
 MDDr. Daliibor Ma
aňas (Příkrá 441
1, 760 00 Zlín, konečná zastávk
ka MHD Lesní čtvrť, tel.: 777 748 163)
 MDDr. Iva Pospíšillová (Zarámí 44
432
2, 760 01 Zlín
n, budova
a Kaská
áda,
tel.: 77
77 748 17
72).
Nov
vého zub
bního léékaře pro ordinacci ve Slavičíně nadále hleedáme. Krajský úřad
Zlínského krajje vyhlá
ásil na žádost města výběrové řízení dlee zák. č. 48/1997 Sb.
v oboru zubníí lékařsttví pro oblast Sllavičín, s uzávěrrkou přihlášek dne 11. května 201
16. Bližšíí inform
mace na:
http://w
www.krr-zlinsky
y.cz/vyberove-riizeni-zubni-leka
arstvi-sla
avicin-u
ud-7086.html.
Pokud by v to
omto sm
měru došlo k nějjak
ké pozitivní změně, budemee o tom informovat..
Mgr. Božeena Filák
ková, míístostarostka

Svoz tříděného odpadu v květnu
 papír a nápojové kartony 11. 5.
 plasty 25. 5.

Svoz bioodpadu
Termíny svozu bioodpadu v roce 2016: 9. 5., 6. 6., 4. 7.,
1. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.
Tento odpad budou svážet Služby města Slavičína,
s. r. o., pouze v hnědých igelitových pytlích, které je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín za cenu 10 Kč za kus.
I nadále je možné bioodpad zdarma odevzdat na sběrném dvoře v areálu SMS Slavičín, s.r.o., (pondělí, středa, pátek 8.00 – 16.00 hodin, út, čt 8.00 – 14.30 hodin,
1. sobota v měsíci 8.00 – 12.00 hodin) nebo na sběrném
místě u kotelny Malé Pole (úterý, čtvrtek 12.00 – 16.00
hodin, sobota 8.00 – 12.00 hodin).
Odbor správy majetku a životního prostředí
MěÚ Slavičín
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Zprávy z domečku – DDM Slavičín
První dubnový víkend v termínu 2. – 3. dubna 2016 patřil modelářskému svátku. V prostorách slavičínské sokolovny se konala třídenní prestižní modelářská akce
Slavičínský šikula. Za její přípravu a organizaci mnohokrát děkujeme modelářům, externím pracovníkům našeho zařízení, a to Tomáši Hájkovi a Ing. Martinu Procházkovi. Akce se zúčastnili modeláři
z celé Moravy a nechyběl ani doprovodný program v interiéru i exteriéru Sokolovny. Další poděkování patří starostovi našeho města
Ing. Jaroslavu Končickému, který
akci zahájil a v podstatě byl i u jejího zakončení – vyhodnocení, při
němž byli nejlepší z modelářů vyhlášených kategorií odměněni diplomy a cenami.
Další dubnový víkend v sobotu 9. dubna 2016 se sálem sokolovny linula hudba doprovázená
orientálními tanci. Uskutečnil se
v pořadí již 5. ročník Orient Show,
na níž se prezentovala děvčata zájmových kroužků orientálních tanců našeho zařízení. Za přípravu
choreograﬁe, nácviku tanců a ušití nádherných kostýmů patří velký dík Janě Váňové a Katce Carasové. Skupina Tamarind se zúčastnila dne 24. dubna 2016 krajského
kola přehlídky skupinových tanečních skupin Světlo Orientu v Uherském Ostrohu.
Obě akce byly ﬁnančně podpořeny městem Slavičín.
V sobotu 23. dubna 2016 proběhl další ročník Čtyřboje ženských družstev. Čtyřčlenná ženská družstva si opět přišla změřit
síly a pobavit se.
Dne 28. dubna 2016 jsme ukončili kurz Keramiky a naše keramičky si odnesly domů krásné výrobky.

A naa co se můžžem
me těšitt
v kvvětnuu?
V rámci výukových programů pokračují v dopoledních hodinách v našem zařízení keramické dílny.
 Pátek 6. května 2016 – Kurz
Obrázky z písku pro rodiče a děti
 Středa 11. května 2016 – Literárně-historické toulky ve spolupráci s městskou knihovnou
Tento měsíc budeme mj. plně
zaneprázdněni přípravami na letní činnost 2016.

 Příměstský tábor se strojem
času 11. – 15. července 2016,
cena 950 Kč
 Letní pobytový tábor v horském hotelu Martiňák 17. – 24.
července 2016, cena 2 800 Kč
 Příměstský tábor špiónský
25. – 29. července 2016, cena
950 Kč
 Letní pobytový tábor Revika
Vizovice 31. července – 7. srpna
2016, cena 2 800 Kč
 Příměstský tábor s detektivní zápletkou 8. – 12. srpna 2016,
cena 950 Kč
 Příměstský tábor z pohádky
do pohádky 15. – 19. srpna 2016,
cena 950 Kč
Přesné informace i s přihláškami najdete na webových stránkách DDM a facebooku. Přihlášky na výše uvedené, nabízené
aktivity přijímáme v DDM Slavičín. Zde obdržíte i potřebné bližší informace.
Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

Slavvičínsský šikkulaa 2016
První opravdu jarní víkend
2. – 3. dubna 2016 jsme se opět
setkali při úspěšné a povedené
soutěžní modelářské výstavě Slavičínský šikula. Také letošní rok
nás pod svá „ochranná křídla“
přijal Svaz letců České republiky, jehož členové již tradičně sledují modelářské novinky nejen
v oboru letectví a nešetří chválou a obdivem při prohlížení modelů malých i velkých modelářů.
Zvolili jsme víkend plný sluníčka a jarní pohody. To se bohužel
trošku odrazilo i na účasti diváků, ale stěžovat jsme si nemohli.

Podle spočítaných obodovaných
lístků z diváckého hodnocení odhadujeme letošní diváckou účast
přes pět set diváků.
Na počasí si nemohli stěžovat
ani naši přátelé z Klubu vojenské historie Morava, kteří přijeli ukázat vojenskou výstroj a výzbroj z doby první a druhé světové války, pan Grygera z „Loprais týmu“ se svými nádhernými modely rádiem řízených terénních závodních vozů, stejně
jako členové airsoftových klubů
DOC a RECOM, kteří předvedli
svoje dokonalé makety skutečných zbraní i uniforem a umožnili dětem zahrát si na airsoftové střelnici. Krásné počasí jistě
uvítal i pan Tomáš Dulík a jeho
žáci, kteří předvedli ukázku programování robotů i řezaní na laserové řezačce.
Ale pojďme nahlédnout do sokolovny. Připravili jsme pro soutěžící 72 soutěžních kategorií, kterých se zúčastnilo 150 modelářů
s 370 modely. V rámci doprovodného programu předvedli již tradičně
modeláři z Luhačovic velké kolejiště modelové železnice. Pan Jiří
Špalek se synem z Brumova-Bylnice ukázali výrobu dekorativních
předmětů a velké množství modelů ze stavebnice Lego. Členové
Klubu vojenské historie z Napajedel se prezentovali zbraněmi a výstrojí z druhé světové války a modeláři z Ostrožské Nové Vsi a Strážnice byli v neustálém obležení malými i velkými diváky, kteří sledovali jejich dokonalé, rádiem řízené a plně funkční modely stavební a vojenské techniky.
Hlavní důraz při rozdělování
cen byl opět zaměřen především

na naše mladé a začínající modeláře. Již šestnáct let se snažíme
především tyto mladé lidi podpořit a pomoci jim najít v modelářské zálibě další rozměr využití jejich volného času. Díky sponzorům, kteří nám již tradičně věnují svoji přízeň, můžeme rozdávat radost čím dál většímu okruhu
malých modelářů. Proto bychom
chtěli poděkovat především za ﬁnanční dotaci od města Slavičín,
bez jehož pomoci bychom nemohli tuto akci uskutečnit žádný rok.
Poděkování patří také panu Pavlu
Szostekovi za příspěvek ve formě
vystřihovánek pro naše „papírové
modeláře“ i panu Tomáš Darebníkovi za totéž. Panu Josefu Otépkovi
za již dlouholetou vynikající spolupráci při zajištění občerstvení
pro modeláře i naše vzácné hosty,
stejně jako panu Josefu Valčíkovi
z Elvy a Zdeňku Münsterovi z restaurace Záložna, díky nimž jsou
naši hosté velmi spokojeni a vždy
se k nám rádi vrací. Poděkování
patří rovněž panu Zdeňku Pazderovi, ﬁrmě NTS Prometal Machining a v neposlední řadě také
naší stálé příznivkyni paní Evě
Rudolfové z Bojkovic. Děkuji také
všem soutěžícím i divákům za to,
že přišli a pomohli tak dál udržet
vysokou úroveň původně jen komorní výstavy pro rodiče modelářů. Poděkovat chci také pracovnicím Domu dětí a mládeže Slavičín,
bez jejichž pomoci a podpory bychom nemohli udělat tolik radosti dětským modelářům.
Za všechny, kteří připravovali
a pomáhali realizovat letošní výstavu
Tomáš Hájek

Hledá se „JÁ“
Jak už název napovídá,
bude se hledat kdo?
Budeme hledat sami sebe.
Jak se to dělá?
Cest je mnoho, a proto
se budeme setkávat
a navzájem si v tom pomáhat.
Zjistíme, že nejsme sami,
kdo zažívá hledání a trápení.
Přijďte za námi. Na věku či
pohlaví nezáleží.
Kde: DDM Slavičín
Kdy: čtvrtek 5. května 2016
v 16.30 hodin

Našee nabbídka naa leetní čiinnost
 Hurá prázdniny s nocí v DDM
7. – 8. července 2016, cena 400 Kč

www.mesto-slavicin.cz
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
O volných místech do prvních ročníků pro školní rok 2016/2017 na naší škole v dalších
kolech se mohou uchazeči informovat přímo na tel.: 604 954 453 u vedení školy.
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín přijme od 1. září 2016 učitele strojírenských
předmětů odborného výcviku. Požadavky: minimálně maturita nejlépe strojírenského zaměření, znalost programování CNC strojů FANUC a HEIDENHAIN, CAD/CAM. Přehled vzdělání a praxe zašlete na e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz

Ússpěcch učňůů v krajsském
m kole

Mezi dvanácti soutěžícími obráběči ze
šesti škol zvítězil Martin Míča a na 4. místě
skončil Michal Hujíček, oba žáci GJP a SOŠ
Slavičín. V družstvech tuto soutěž vyhrála
také naše škola.
Instalatéři soutěžili v Otrokovicích
ve svařování plastů, pájení mědi, svařování a nahřívání kyslíko-acetylenovým plamenem. Karel Solař získal 3. místo a Petr Tomaštík 4. místo z deseti soutěžících. Mezi
pěti školami jsme se umístili na 2. místě.
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy, učitelům odborného výcviku
za jejich vzornou přípravu.

Ússpěcchy v soutěžíchh a aktiivity
První místo v krajském kole vybojoval
tým GJP a SOŠ Slavičín ve složení Vendula
Holková, Tereza Machovská a Kamila Nováková v Dějepisné soutěži studentů gymnázií,
která se konala dne 6. dubna 2016 na Gymnáziu Lesní čtvrť za účasti 12 týmů gymnázií Zlínského kraje pod záštitou radního pro
školství PaedDr. Petra Navrátila. Naše studentky si tak už potřetí zajistily automatický postup do celorepublikového kola, které
proběhne na podzim v Chebu.

 Umístění našich studentů v okresním
kole SOČ
- Obor fyzika– David Maryáš, Michal Holek –

2. místo, Jan Sova – 3. místo
- Obor chemie – Pavel Sova – 1. místo
- Obor biologie – Richard Soja – 1. místo
- Obor zdravotnictví – Kristýna Frýželková - 1. místo
- Obor strojírenství – Patrik Štefaník –
1. místo, Robert Častulík, Martin Hořák –
2. místo, Daniel Zlámal – 3. místo
- Obor učební pomůcky – David Lysáček –
1. místo, Jan Kotrady, Dalibor Fojtů – 2. místo, Jakub Šerý – 3. místo
- Obor informatika – Michal Kužela – 1. místo, Filip Miškařík – 2. místo
Poděkování patří také Ing. Michalu
Horalíkovi za zabezpečení organizace soutěže.

Vendula Machalová z tercie zvítězila
v okresním kole Matematické olympiády
z 51 účastníků, Amálie Maryášová skončila 9. a Kateřina Váňová 12. Timotej Mitura
z primy získal 7. místo z 68 účastníků okresního kola. Hubert Plášek ze sekundy 17. místo z 50 soutěžících okresního kola. David
Maryáš z kvarty získal 1. místo v okresním
kole z 33 účastníků. V krajském kole skončil na 9. místě z 32 účastníků a stal se úspěšným řešitelem. Nejlepším řešitelem mezinárodní soutěže Klokan se stal Radim Častulík
se ziskem 92 bodů.
David Maryáš ze třídy kvarty obsadil
v okresním kole Chemické olympiády kategorie D ve velké konkurenci 7. místo.
Do krajského kola soutěže OfﬁceArena postoupili: Marie Kuželová (kvinta) – kategorie
B, Eliška Remešová (kvinta) – kategorie B,
David Maryáš (kvarta) – kategorie A, Timotej Mitura (prima) – kategorie A.
V galerii GJP byla nainstalována výstava
fotograﬁí studentů SOŠ polytechnické Zlín
a jejich pedagogů. Výstava potrvá do konce
školního roku.
 Ing. Zdeněk Kutra připravuje pro studenty a zájemce „příměstský“ výtvarný plenér.

Srddíčkkový deen
V úterý 15. března 2016 proběhla sbírko-

vá akce Srdíčkové dny 2016. Během sbírky
se nabízely magnetky se zvířátky nebo barevné náramky, obojí za minimální příspěvek 30 Kč/ks. Výtěžek ze sbírky byl určen
na pomoc nemocným a handicapovaným dětem. Otevři své srdce dětem. Díky studentkám, studentům i zaměstnancům Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín za účast v jarních Srdíčkových dnech. Sbírkou jsme přispěli 8 889 Kč na konto Život dětem. Všem
patří velký dík.

Stuudijní stážž Diephoolz
Sedm studentů pod vedením Mgr. Markét y Mar yášové navšt ív i lo ve d nech
11. – 18. března 2016 partnerskou školu
v Diepholzu v rámci pokračování projektů
Erasmus. Žáci prokázali perfektní jazykovou vybavenost při všech společných aktivitách. Mimo nová přátelství si domů jistě
dovezli spoustu krásných zážitků a vzpomínek, např. z hanzovního města Brémy nebo
Osnabrücku.

Ússpěcch na Festivaluu gyymnnaziálnních
souboorů v Otrokoviccíchh
V úterý 12. dubna 2016 jsme se s naším
nově vzniklým pěveckým sborem vydali
nasbírat nové zkušenosti na Festival gymnaziálních souborů do Otrokovic. Festival zde
má velkou tradici, letos proběhl již 47. ročník.
Po příjezdu do otrokovické Besedy jsme dostali prostor na rozezpívání a v 11.00 hodin
jsme se již chystali na scénu. Náš repertoár
tvořily především spirituály a populární písně ve vícehlasé úpravě pro sbor. Mezi sbory z gymnázií z Ostravy, Uherského Hradiště, Kroměříže, Zlína a dalších jsme se snad
neztratili a velký aplaus, který následoval
po každé naší skladbě, byl pro nás krásnou
odměnou i povzbuzením do další práce. Už
se těšíme na další ročník!
Mgr. Markéta Maryášová
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Výstava
ý
v galerii
g
GJP
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
vás zve na výstavu fotograﬁ í Život kolem
nás fotoskupiny Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín. Výstava je k vidění ve vestibulu
školy v pracovní dny od 8.00 do 15.00
a potrvá do 30. června 2016. Výstava je
ﬁ nančně podpořena městem Slavičín.

Majáles
j
2016
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín vás srdečně zve na studentský Majáles, který proběhne dne 13. května 2016.
Program začíná v 8.30 hodin majálesovým průvodem městem a pokračuje prezentací jednotlivých tříd na letní scéně. V zámeckém parku budou připraveny sportovní aktivity a bohatý program
pro děti z mateřských školek. Tato akce
je ﬁ nančně podpořena městem Slavičín.

Přezkoušení pracovníků
v elektrotechnice
dle vyhl. 50/1978
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ve spolupráci s Moravským svazem elektrotechniků Brno a ﬁ rmou MSE CZ, s.r.o., pořádají ve dnech 17. května a 18. května 2016 seminář, zkoušky a periodické přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. § 4, 5,
6, 7, 8, 10.
Začátek semináře je 17. května 2016
v 8.00 hodin v učebně č. 215 v objektu
SOŠ Slavičín.
Součástí semináře je prodej elektrotechnické literatury a platných ČSN
EN norem.
Bližší informace na tel.: 577 342 408,
608 270 314.

Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po 8.00 – 14.30 hodin
Út 8.00 – 15.30 hodin
St 8.00 – 18.00 hodin
Čt ZAVŘENO
Pá 8.00 – 13.00 hodin
V tuto dobu je možné využívat 12 PC a in-

ternet zdarma. Denní limit na návštěvníka
je 1 hodina. Za poplatek je možnost tisku,
kopírování a ukládání dokumentů na média, vazby do kroužkové vazby, laminování dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí je možnost využití PC učebny

První příměstský tábor 27. června – 1. července 2016
Nadace Jana Pivečky nabízí možnost prvního příměstského tábora pro děti,
kterým letos školní rok končí dříve.
Program zahrnuje pestrou nabídku aktivit, jako míčové hry, stolní hry, soutěže, celodenní výlet, malování, kreslení, zajímavé tvoření, procházky… Tábor je určen dětem
ve věku 7 – 14 let. Cena: 1 100 Kč. Organizovaný program probíhá denně od 8.00
do 15.30 hodin (možnost příchodu již
v 7.00 hodin).
Cena zahrnuje: teplé obědy, svačiny,
pitný režim, vstupné, lektorné, výtvarný
a učební materiál.
Kont a k t ujte ná s: 571 110 425,
739 095 315 nebo na adrese:
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, Slavičín.

Anglický tábor 18. – 22. července 2016 / Výtvarný tábor 15. – 19. srpna 2016
Program zahrnuje pestrou nabídku
aktivit, jako míčové hry, stolní hry, soutěže, celodenní výlet, malování, kreslení, zajímavé tvoření, procházky… Tábor
je určen dětem ve věku 7 – 14 let. Cena:
1 100 Kč. Organizovaný program probíhá denně od 8.00 do 15.30 hodin (možnost příchodu již v 7.00 hodin).
Cena zahrnuje: teplé obědy, svačiny,
pitný režim, vstupné, lektorné, výtvarný a učební materiál.
Kontaktujte nás: 571 110 425, 739 095 315 nebo na adrese: Nadace Jana Pivečky,
Horní náměstí 111, Slavičín.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači
20 hodin – 500 Kč
 Práce na PC pro pokročilé
20 hodin – 700 Kč
 Internet a komunikace přes internet
12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence
30 hodin – 1000 Kč
Ruský jazyk pro začátečníky – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 500 Kč
Kurz první pomoci – cena podle počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je minimálně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme
pomocí různých kreativních technik. Bližší informace vám poskytne paní lektorka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první podlaží. Plán aktivit
na květen: výroba svíček

Přřipraavujem
me
Helfíkův kotár v sobotu 11. června 2016
od 8.00 hodin
Srdeč ně z veme př í z n ivce soutěžen í
na 15. ročník tohoto závodu, proloženého
ukázkami záchranářských technik, policejní akce, vyprošťování raněných a dalším doprovodným programem. Akce se koná v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně. Občerstvení pro návštěvníky zajištěno. Soutěžíme
za každého počasí!
První příměstský tábor
27. června – 1. července 2016
Anglický příměstský tábor
18. – 22. července 2016
Výtvarný příměstský tábor
15. – 19. srpna 2016
Pracovnice Nadace Jana Pivečky

Má
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Sportovní hala Slavičín
sobota 7. května 2016
8.30 prezentace, 9.00 zahájení
Zv
vemee všechn
ny přízniv
vce
voleejbalu a diváky!
Vstu
up zd
darm
ma, občeerstvení zajišttěno.
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ZŠ Slavičín Vlára
Exxkuurze za odm
měnuu
To, že se pyšníme titulem Ekoškola, jistě všichni víte, stejně jako
víte, že na naší škole pilně pracují čtyři ekotýmy. Co dělají? Třeba
dohlíží na to, aby se zbytečně neplýtvalo elektřinou, vodou, aby
se třídil odpad a prostředí školy
bylo všem příjemné. Také připravují zajímavé akce a soutěže pro
své spolužáky a podílejí se na organizaci Dne Země.
Odměnou za práci všem členům ekotýmů byla zajímavá exkurze. Ve velikonočním týdnu se
vypravili do Envicentra pro krajinu ve Vysokém Poli. Dýchl na ně
půvab starých valašských chalup a tradičních zvyků. Také se
na chvilku proměnili v pracovníky cestovních kanceláří, vyhledávali si informace v knihách i na internetu a vypracovali poutač, kterým by nalákali turisty k návštěvě našeho regionu. Nikdo se ani
chvilku nenudil.
Všichni si uvědomili, že k nadšení a spokojenosti vůbec nemusí vést bombastické adrenalinové zážitky, ale třeba právě takovéto pohodové, příjemné a poučné dopoledne.
Tato akce byla ﬁnančně podpořena městem Slavičín.
Mgr. Iva Šmotková

Obddivuhhodné výkonny naašich
žáákůů v matemaatiickýých
soouttěžíchh
Během školního roku si mohou žáci 5. – 9. ročníku poměřit
své matematické dovednosti a logické uvažování hned v několika
soutěžích na úrovni školního či
okresního kola.
Jsou to Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matík, Klokan,
Víc hlav – víc rozumu či Mladý ekonom. Letos v nich naši žáci dosáhli vynikajících umístění.
Velký talent předvedli v okresním kole Pythagoriády Ondřej Novotný a Michal Kailer z 5. ročníku,
kteří mezi 57 žáky okresu získali
1. místo, Jakub Červeňan skončil
kousek za nimi na 8. místě. Tito tři
žáci si úspěšně vedli i v okresním
kole Matematické olympiády. Ze
starších žáků získali v této soutěži
titul Úspěšného řešitele Veronika
Hubíková, Jan Červeňan a Vendula Rosenbergová.
Další soutěž Víc hlav – víc rozumu se konala na GJP ve Slavičíně. Celkem 22 dvoučlenných
družstev z našeho okrsku mělo

prokázat dobrý logický úsudek
a schopnost spolupráce. Tomáš
Grček z 9. C a Filip Lago z 8. A obsadili vynikající 2. místo, jen půl
bodu za vítězi.
Krásné 1. místo získaly žákyně
Tereza Čížová, Nikol Fojtů a Denisa Zachová v soutěži Mladý ekonom na Obchodní akademii T. Bati
ve Zlíně. Z 12 týmů předvedly dívky nejlepší znalosti.
Matematický klokan je soutěž,
kterou absolvovali všichni žáci
5. – 9. ročníku. Nejlepšími počtáři se stali Ondřej Novotný za 5.
ročník (získal plný počet bodů),
David Pika za 6. ročník, Tomáš
Lukšík za 7. ročník, Jan Červeňan za 8. ročník a Petra Slováčková za 9. ročník.
Celoroční matematickou soutěž Matík vyhlašuje Gymnázium
Lesní čtvrt ve Zlíně pro žáky 5. ročníku z našeho okresu. Po splnění
tří kol soutěžních úloh se do ﬁnále této soutěže dostal Michal Kailer z 5. B. Všem jmenovaným děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme další matematické úspěchy.
Mgr. Rostislav Gorecký,
Mgr. Hana Majeriková

Osobnossti Slavviččínaa
čeetlyy děttem
Že četba knih je činností nadmíru příjemnou, ví každý, kdo
alespoň občas nějakou tu knihu
přelouská. Jak důležitou roli ale
hraje tato činnost v našich životech, o tom přichází každoročně
sedmákům vyprávět významné
osobnosti slavičínského regionu
na akci nazvanou Osobnosti Slavičína čtou dětem.
Letos naše pozvání přijali: paní
knihovnice Městské knihovny Slavičín Věra Urbanová, archeolog
Tomáš Chmela a radní Zlínského
kraje Petr Navrátil.

Žáci tak slyšeli úryvky z Vinnetoua, Gabry a Málinky, ale také se
dozvěděli Jak blufovat o archeologii nebo se pobavili nad fejetony
Rudolfa Křesťana o poznámkách
v žákovských knížkách. Velmi zajímavým vstupem byla i vzpomínka pana Navrátila na kdysi tak populární památníčky a obrázky či
vzkazy přátel a učitelů v nich. Pří-

jemné posezení bylo završeno dotazy žáků na profese hostů a zajímavosti související s jejich povoláním.
Jsme moc rádi, že hosté naše
pozvání přijali a pečlivě se na něj
připravili, protože tak mohli zanechat v žácích svou čtenářskou stopu a utvrdit v nich fakt, že nejen
četba, ale vzdělání obecně je tou
nejdůležitější průpravou do života. Proto všem děkujeme a budeme se těšit na další setkání v příštím školním roce.
Mgr. Ludmila Jandíková

Spol
p luprá
p áce s GJPP
a SO
OŠ Sllavičínn
Na základě velmi dobrých výsledků společného projektu naší
školy a GJP a SOŠ Slavičín, který probíhal v předloňském a loňském školním roce, došlo k dohodě pokračovat i letos ve výuce pracovních činností žáků 9. ročníku
ve vybavených dílnách SOŠ Slavičín. Naši deváťáci si v rámci vyučování prohlédli modernizované
prostory školy a pod vedením mistrů odborného výcviku vyráběli
výrobky z drátu a dřeva. Tato výuka probíhala od října do března
a byla ze strany žáků i učitelů velmi dobře hodnocena.
Úspěšná spolupráce probíhala
také na gymnáziu, kde se vycházející žáci 9. tříd několikrát přímo
zúčastnili vyučování jednotlivých
předmětů. I tato akce se u nich setkala s příznivým ohlasem.
PaedDr. Karel Máťa

Sporrtovcci opětt
na stupn
pních víttězzů
Naši žáci se zúčastnili dvou
sportovních klání, ve kterých dominovali – nohejbalového turnaje a závodů ve skoku vysokém.
Ve sportovní hale v Brumově-Bylnici proběhl 3. ročník Velikonočního nohejbalového turnaje
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Celkem se turnaje
zúčastnilo 10 družstev. Žáci naší
školy si v obou kategoriích vedli
velmi dobře. V mladší kategorii
obsadili 1. místo Radim Hamalčík, Jakub Bor a Adam Ščuglík.
Tito hráči předvedli skvělé výkony
a v turnaji nenašli svého přemožitele. Ve starší kategorii vybojovali
2. místo Milan Durďák, Josef Bařinka a Petr Janků. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen
náš Radim Hamalčík.
Mezinárodní závody ve skoku vysokém se konaly ve sportovní hale naší partnerské školy
v Nové Dubnici. Ve velké konkurenci jsme předvedli na Slovensku skvělé výkony. Celkem jsme

získali čtyři zlaté (David Pika, Veronika Fojtů, Patrik Kulíšek a Josef
Štěpančík), jednu stříbrnou (Kateřina Dědková) a jednu bronzovou
medaili (Adam Číž). Nejlepší závodnicí v mladší kategorii se stala Veronika Fojtů, která svým výkonem 145 cm ovládla tuto soutěž. Nejlepším výškařem ve starší
kategorii byl vyhlášen s výkonem
167 cm Josef Štěpančík, oba sportovci ze ZŠ Slavičín-Vlára. Všem
žákům děkujeme za výborné výkony a vzornou reprezentaci školy.
Ing. David Ptáček

Úspěěchyy našichh žákků
v olyympi
piádáchh
Fyzikální olympiáda
Fyzikální olympiáda je určena pro žáky 8. a 9. ročníku a patří mezi nejtěžší olympiády. Již úlohy školního kola vyžadují nejen
znalosti fyzikálních vzorců a pouček, ale i nemalou dávku intuice a logického myšlení. V okresním kole, které se konalo dne
23. března 2016 ve Zlíně, pak soutěžící řešili čtyři náročné teoretické úlohy, přičemž časový limit pro
jejich řešení byl čtyři hodiny. Byli
to tito žáci: Marie Koudelová z 9. C,
Tereza Čížová z 9. A a Filip Lago
z 8. A. Jak se jim dařilo? Filip Lago
skončil ve své kategorii na velmi
pěkném 5. místě. Všem našim fyzikálním reprezentantům děkujeme za skvělý výkon.
Ing. Hana Vyoralová
Dějepisná olympiáda
Bez nadsázky můžeme říct, že
největším znalcem života a doby
Karla IV. je mezi žáky na ZŠ Slavičín-Vlára Ondřej Cekota. Své vynikající znalosti v této oblasti prokázal v krajském kole Dějepisné
olympiády, kde se mezi 41 účastníky rozhodně neztratil a obsadil
krásné 9. místo.
Mgr. Gabriela Šuráňová

Den předškoláčků
ZŠ Slavičín-Vlára
srdečně zve budoucí prvňáčky
ve středu 18. května 2016
od 7.45 do 10.30 hodin
na tréninkové dopoledne
v naší škole. Vyzkouší si:
zajímavé vyučování
 přestávkové skotačení
 svačinkovou přestávku
Těší se na vás paní učitelky a děti
1. stupně ZŠ Slavičín-Vlára.
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ZUŠ Slavičín informuje
Soouttěže ZUŠ 20116
 Komorní trio AMATO ve složení Adéla Urbánková – zobcová ﬂétna, Tomáš Janšta – zobcová ﬂétna
a Marek Vaculík – klavír získalo
1. místo v okresním kole soutěže
ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo
u nás ve Slavičíně, a 3. místo v krajském kole soutěže v Kroměříži.
Houslové duo ANELI (Anna
Petrů a Eliška Soukupová) se zúčastnilo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů. V okresním kole soutěže ve Zlíně děvčata vybojovala
1. místo a v krajském kole ve Vsetíně 2. místo.
Všem soutěžícím žákům a třídním učitelům Radimu Knoppovi
a Haně Petrů gratulujeme, děku-

jeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme, ať jsou pro ně tyto
úspěchy povzbuzením v další muzikantské činnosti.

Zápis doo ZUŠ
Zápis nových žáků do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ
pro školní rok 2016/2017 se koná
ve dvou termínech: 10. – 11. května a 17. – 18. května 2016 od 15.30
hodin v ředitelně školy. Individuální termín zápisu lze domluvit telefonicky: 577 341 201 nebo elektronicky: reditel@zus-slavicin.cz.

Konccertyy v kvěětnnu
Úterý 3. května 2016 – Absolventský koncert, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ
Úterý 10. května 2016 – Slav-

nostní festivalový koncert v Kongresovém centru ve Zlíně (společný program 20 ZUŠ Zlínského kraje, v programu účinkují kytaristi a pěvecký sbor ZUŠ Slavičín),
18.00 hodin
 Sobota 14. května 2016 – Přátelské setkání ZUŠ Slavičín a ZUŠ
Luhačovice, od 14.00 hodin na kolonádě v Luhačovicích (společný koncert ve Vincentce a Koncert ZUŠ Slavičín před Společenským domem)
Úterý 24. května 2016 – Absolventský koncert, 18.00 hodin, dolní sál ZUŠ

Přippravuujeme naa čeervenn
 Kurzy kresby a malby v přírodě
Výstavy absolventů VO
ZUŠ v parku, tradiční rozloučení se školním rokem na letní scéně
Mgr. Jana Jakúbková,
ředitelka školy

Přátelské
é setká
ání ZU
UŠ Luhačo
ovice a ZUŠ Slavičíín
v rámci multižán
nrového feestivalu ZU
UŠKA? ZUŠKA!
Sobota 14. května 2016 v Luhačovicích
Program:
14.00 – 16.00 hodin Spo
olečný kon
ncert v hale Vinceentka
16.00 – 18.00 hodin Kon
ncert ZUŠ Slavičín před Sp
pollečenským domem
Doprovodný proggram: Výttvarné díln
ny škol

MC Slavičín
Program
P
Pr
ogra
og
ram
m na
na květen 2016
 Po 2. 5. 10.00 Hudební Miniškolička
 Út 3. 5. 10.00 Přednáška: Podpora rodičovství a mateřství s radostí – a bez starostí, 13.00 Volná
herna, 15.00 Pohybové hrátky pro
děti 2 – 3 roky
 St 4. 5. 10.00 Pohybové hrátMateřskéé centrr um Sla
avičín
a hasiči z Hrád
dku pořřádají
na výletišti v Hrádku
21. května 2016 od 14.00
hodin

DĚTS
SKÝ
Ý
OLY
YMP
PIJSK
KÝ
DE
EN
Sporttovní disciplín
ny
pro 3 věkovéé katego
orie:
A (0 – 3 roky), B (4 – 6 roků),
C (7
7 a vícee roků),
silniční cyklistiika, skeeleton,
atletika, gy
ymnasttika, ba
asketbal,
lukostřelba, tenis, fotba
al a jiné.
Program
m: hry a soutěžže pro
děti, malov
vání na
a tvář, výtvarná
dílnička, hudba
a, občerrstvení.
Vstup
pné dobrovoln
né.

ky pro děti 1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky
pro děti 1 – 2 roky
Čt 5. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro děti 4 – 6 let
Pá 6. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
Po 9. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
– Kuchtíkovy hrátky
Út 10. 5. 10.00 Čtenářem od batolete – půlhodinka zábavného
čtení pro nejmenší, 13.00 Volná
herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 roky
St 11. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti
1 – 2 roky
Čt 12. 5. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1 – 2 roky, 13.00
Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 let
Pá 13. 5. 10.00 Miniškolička
pro děti 1 – 6 let
Po 16. 5. 10.00 Hudební Miniškolička
Út 17. 5. 10.00 Přednáška: Aromaterapie v životě ženy – workshop v rámci Světového týdne respektu k porodu, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky pro děti
2 – 3 roky

St 18. 5. 10.00 Pohybové hrátky pro děti 1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky
pro děti 1 – 2 roky
Čt 19. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
1 – 2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00
Pohybové hrátky pro děti 4 – 6 let
Pá 20. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
2 – 3 roky
So 21. 5. 14.00 Výletiště Hrádek – Olympijský den
 Po 23. 5. 10.00 Tvořílek pro děti
Út 24. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti
2 – 3 roky
St 25. 5. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti
1 – 2 roky
Čt 26. 5. 10.00 Hudební Miniškolička pro děti 1 – 2 roky, 13.00
Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 4 – 6 let

Pá 27. 5. 10.00 Miniškolička pro
děti 1 – 6 let
Po 30. 5. 10.00 Hudební Miniškolička
Út 31. 5. 10.00 Pohybové hrátky pro děti 2 – 3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky
pro děti 2 – 3 roky

Poradenské centrum
R-Ego informuje….
Příměstské tábory
O prázdninách
v měsících červenci
a srpnu nabízíme již
pátým rokem příměstské tábory Kamarád. Tato
moderní forma táboru bez přenocování s různorodým programem určitě splní očekávání přihlášených dětí. Na své si přijdou
sportovci, kutilové, milovníci zvířat… Celotáborová hra bude samozřejmě součástí.
Kdo se může přihlásit?
Kluci i holky ve věku
od 7 do 15 let
Jaké je zaměření tábora?
Tábor je orientovaný hlavně
na zážitek dětí ve volných dnech
prázdnin. Program je dále zaměřen na rozvoj komunikačních
dovedností, týmovou spolupráci, kreativitu, tělesnou zdatnost,
zvyšování sebedůvěry a v neposlední řadě na osvojení praktických informací.
Termíny a časový harmonogram:
I. termín: 18. července – 22. července 2016 (5 dnů)
II. termín: 1. srpna – 5. srpna
2016 (5 dnů)
III. termín: 22. srpna – 26. srpna 2016 (5 dnů)
Denně od 8.00 do 16.00 hodin.
Co je v plánu?
Výtvarné, literární a diskusní aktivity, závody, soutěže, skupinové hry, výlety po okolí, koupání, relaxační aktivity, zajímavé
a nové informace.
Cena zahrnuje:
Pedagogický dohled, obědy, odpolední svačiny, pitný režim,
vstupné, jízdné, pomůcky potřebné k jednotlivým činnostem, odměny.
Více informací na níže uvedeném kontaktu. Příměstské tábory se uskuteční při dostatečném počtu přihlášených. K vybranému táboru po přihlášení
a platbě dostanete podrobnější
informace k programu tábora.
Činnost R-Ego, z. s., dlouhodobě podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský
kraj, město Slavičín.
Kontakt: Poradenské centrum R-Ego, nám. Mezi Šenky 19,
763 21 Slavičín, tel.: 577 341 446,
732 713 014, web: www.r-ego.cz

www.mesto-slavicin.cz

8

VZPOMÍNÁME

Dne 31. května 2016 si připomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička, p
paní
Ludmila JANČAŘÍKOVÁ
a dne 9. července 2016 uplyne
12 smutných let od chvíle,
kdy
y nás navždy
y opustil
p
pan
p
Miroslav JANČAŘÍK.
Za tichou vzpomínku děkují syn
Miroslav a Zbyněk s rodinami
a syn Roman.

Dne 8. května 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí chvíle, v níž nás
navždy
y opustila
p
paní
Jiřina MIKESKOVÁ z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Jiří a Miloš, vnučky Michaela a Ivana
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 2. května 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí p
paní
Irenyy PROCHÁZKOVÉ,
rozené Šímové, z Bohuslavic.
S láskou a úctou vzpomíná manžel.

Dne 3. května 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana
Ing. Jiřího MUSILA z Petrůvky.
S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Dne 19. května 2016 vzpomeneme
5. smutné výročí
ý
úmrtí pana
Josefa JÁGRA z Divnic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.
Dne 2. května 2016 to bude už 1 rok,
co nás navždy opustila
p
dcera, maminka
a babička, paní Irena PROCHÁZKOVÁ
z Bohuslavic. Dne 29. května 2016 by
oslavila 56. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají maminka
Anežka, dcera Ester a syn Roman.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 4. května 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Jiřiny NEUMANOVÉ ze Slavičína.
S láskou vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme.
Maminka, syn Karel, syn Jiří s rodinou,
sestra, rodina Bonkova a Kroupova.

Dne 27. května 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila
p
maminka,
paní Jiřina OCELÍKOVÁ.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jiřina,
Marie, Marta a Jana s rodinami.

Dne 22. května 2016
uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil, manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Zdeněk KUPČÍK
z Bohuslavic nad Vláří.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
Jarmila, dcera Jarmila, synové Zdeněk
a Oldřich s rodinami.
Zarmoucená rodina Lysá a Jirákova
děkuje
j všem účastníkům pohřbu paní
Marie LYSÉ za květinové dary a projevené kondolence.

Dne 21. května 2016 uplyne 10 smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Josef PECHAL ze Slavičína.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka a děti s rodinami.

Rodina Waltova a Pivečkova děkuje
všem, kteří doprovodili na poslední cestě
paní Jitku EISELTOVOU. Děkujeme
za kondolence a květinové dary.
Rodina Mudrákova děkuje personálu
Městské nemocnice Slavičín
a pracovnicím Charity sv. Vojtěcha
za vzornou péči
p
o naši maminku, paní
Ludmilu MUDRÁKOVOU
během její nemoci.

Blahopřání

Dne 12. května 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana
Jaroslava ČÍŽE. Za tichou vzpomínku
děkují manželka, synové a rodiče.
Dne 14. května 2016 vzpomeneme
10. výročí
ý
úmrtí p
pana
Ing. Petra CABÁKA.
Stále na něj s láskou vzpomínají
manželka, synové a dcera s rodinami.

Dne 8. května 2016
si připomeneme 5. smutné
výročí odchodu manžela a tatínka,
pana Karla ZEMÁNKA. Přátelé
a známí, vzpomínejte s námi.

Dne 15. května 2016 uplyne 30 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Stanislav ŠÍMA z Bohuslavic.
S láskou vzpomínají manželka Anežka,
dcery Dagmar a Jarmila s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dn
ne 21. dubna 201
16 osslaviili
Stan
nislav a Marie ŠURÁ
ÁŇO
OVI
60. výročí sva
atby..
Ze srd
dce jim gra
atulu
ují
dcerry s rodina
ami.

Dne 16. dubna 2016
jsme si připomněli 1. smutné
výročí
ý
úmrtí
paní Márie HLAVICOVÉ z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomíná manžel,
syn Stanislav s rodinou
a ostatní příbuzní.

Dne 11. května 2016
vzpomeneme 2. smutné výročí
ý
úmrtí
pana Stanislava BELŽÍKA z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují synové s rodinami.

Čas běží, zastavit se nedá, zatímco nám
se zdá, že to bylo včera…
Dne 7. května 2016 uplynou 3 roky
od chvíle, kdy zemřela manželka,
maminka a babička, paní
Ludmila GRONYCHOVÁ z Divnic.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel,
dcera a syn s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem,
kteří doprovodili dne 16. dubna 2016
na p
poslední cestě paní
p
Ludmilu MUDRÁKOVOU.
Děkujeme rovněž za květinové dary
a projevy soustrasti.
Rodina Mudrákova
a dcera Hana s rodinou.

Dne 27. května
a 201
16
osllaví krá
ásné 85. na
arozzenin
ny
paní Jiřřina KOUB
BKO
OVÁ
zee Slavičína.
Hodně zdrav
ví a štěstí do dalšícch let
jí přeejí dcera Jiřina
a syn An
ntonín s ro
odin
namii.
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ČERVENEC
C 2015
Milan Pokuta a Denisa Belžíková – syn
Kristián
NAROZENÍ – BŘEZEN
Filip a Jana Hasíkovi – syn Jakub
Rostislav a Jana Vyskočilovi – syn Robin
Bronislav a Jana Fojtíkovi – syn Bronislav

ÚMRTÍ
8. 3. 2016 Elemír Števko, 79 let, Slavičín
12. 3. 2016 Mgr. Jana Surá, 56 let, Slavičín
17. 3. 2016 Božena Štěpančíková,
ová, 77 let, Slavičín
Slavič
19. 3. 2016 Zdenek Rumplík, 88 let, Slavičín
26. 3. 2016 Jaroslav Frait, 78 leet, Rokytnice
27. 3. 2016 Marie Lysá, 85 let, Slavičín

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

Již XII. ročník Velikonočního turnaje vyhrálo mužstvo Nicomy/TVD
Velikonoční fotbalový turnaj, který se hraje zároveň jako
Memoriál Jožky Štrbáka, začal
na Velký pátek již od 9.00 hodin
zápasy ve skupinách a jednotlivé
duely měly určitě dobrou úroveň.
Svou skupinu A nakonec vyhrálo
mužstvo Zahradní a zajistilo si tak
přímý postup do semiﬁnále. Zato
ve skupině B všechna tři mužstva
jednou prohrála a z přímého postupu se tak radovalo mužstvo Nevšové díky lepšímu skóre. Zbývající mužstva si to poté rozdala
v čtvrtﬁnále.
V prvním čtvrtﬁnále slavilo vítězství a postup mužstvo Nicomy/
TVD, které porazilo výběr amatérské ligy Slavičína AFSL MIX těsně
3:2. V druhém čtvrtﬁnále rozdrtila
Hopa mužstvo Zahradní 6:2 a zajistila si tak postup do semiﬁnále.
V prvním semiﬁnále na sebe narazila mužstva Zahradní a Hopy
a tento zápas rozhodla pro sebe
Hopa výsledkem 3:0. Zato druhé
semiﬁnále mezi mužstvy Nevšové
a Nicomy/TVD bylo vyrovnanější a vítězem se nakonec stala Nicoma/TVD v poměru 5:3.
O třetím místě turnaje rozhodovaly pokutové kopy a v nich zvítězilo šťastnější mužstvo Nevšové 2:1. Posledním zápasem turnaje bylo ﬁnále, a to mezi mužstvy
Hopa a Nicoma/TVD. Tento zápas byl opravdovou ozdobou celé-

ho turnaje a byl až do samého závěru napínavou bitvou a zároveň
přehlídkou fotbalových schopností jednotlivých hráčů na obou stranách. Úvodní branku ﬁnále vstřelil dlouholetý hráč Jerevanu Filip
Macek v prvním poločase a mužstvo Hopy drželo těsný náskok až
do 10. minuty druhé půle, kdy vyrovnal nejlepší hráč turnaje Miky
Both a srovnal tak na konečných
1:1. O vítězi tak nakonec musely rozhodnout pokutové kopy,
v nichž bylo nakonec šťastnější
mužstvo Nicomy/TVD, které proměnilo všechny své kopy a obhájilo tak své loňské prvenství. Na závěr patří poděkování všem, kdo
turnaj připravili, rozhodčím brat-

rům Belžíkovým, dále pak moderátorovi klání Arnymu Goreckému
a samozřejmě také všem účastníkům turnaje.
Výsledky zápasů ve skupinách:
Zahradní – AFLS MIX 6:0
Nicoma/TVD – Hopa 2:1
Zahradní – Divnice 3:0
TVD/Hugoni – Nevšová 3:0
Divnice – AFSL MIX 0:5
Nevšová – Hopa 1:2
1. čtvrtﬁnálové utkání: AFSL MIX
– Nicoma/TVD 2:3
2. čtvrtﬁnálové utkání: Divnice –
Hopa 2:6
1. semiﬁnálové utkání: Zahradní – Hopa 0:3
2. semiﬁnálové utkání: Nevšová –
Nicoma/TVD 3:5

Penalty o 3. místo: Zahradní –
Nevšová 1:2
Finále: Nicoma/TVD – Hopa 1:1/
penalty 3:2
Konečné pořadí turnaje:
1. místo Nicoma/TVD
2. místo Hopa
3. místo Nevšová
4. místo Zahradní
5. místo AFSL MIX
6. místo Divnice
Nejlepší hráč turnaje: Milan Both,
Nicoma/TVD
Nejlepší střelec turnaje: Milan
Both, Nicoma/TVD
Nejlepší brankář turnaje: Pavel
Fojtík, Divnice
Nejstarší hráč turnaje: Olin Majc,
Nicoma/TVD
PK

Kyokushin Karate
V sobotu 2. dubna 2016 se
v Hostinném, na úpatí Krkonoš,
konalo šesté Otevřené mistrovství České republiky v Kyokushin Karate. Závodu se zúčastnilo téměř 130 závodníků z 27 týmů
z České republiky, Polska a Německa. Po dvouměsíční přípravě se vydalo slavičínský War
Sports Team reprezentovat devět karatistů. Vzhledem k tomu,
že téměř pro všechny to byl první start na závodech a jeli hlavně
sbírat zkušenosti, si nevedli vů-

bec špatně. Jakub Malaník zúročil přípravu a vybojoval svůj již
druhý titul mistra České republiky. Kateřina Vaclová se stala
vicemistryní České republiky.
Tadeáš Martinát, Michal Janšta,
David Mikula a Monika Borová
se probojovali do semifinále
a skončili na čtvrtých místech,
těsně pod stupni vítězů. Start
našich borců na Otevřeném mistrovství České republiky byl ﬁnančně podpořen městem SlaviJaroslav Malík
čín. OSU!

www.mesto-slavicin.cz
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Stolní tenis informuje
Reprezentant Štítné nad Vláří Petr Trčka
zvítězil ve 29. ročníku turnaje ve stolním tenise TOP 12 Valašska. Ten se konal ve sportovní hale SK Slavičín. Trčka v podniku podporovaném městem Slavičín, porazil v semiﬁnále Dalibora Maniše z Újezdu u Valašských
Klobouk a ve ﬁnále překonal pětinásobného vítěze této soutěže Josefa Řepu z Bylnice.
„Z původně nominovaných hráčů se z turnaje
omluvili Jaroslav Ptáček z Bylnice a Petr Šuráň ze Štítné nad Vláří. Na jejich místa proto
byli povoláni náhradníci Radek Machů z Vysokého Pole a domácí Robert Macků,“ informoval za pořadatele Jaroslav Kučera. Ten také
tvrdí, že prvenství Petra Trčky bylo zasloužené. „Zkušený stolní tenista ze Štítné nad Vláří
hrál ve všech zápasech zodpovědně a dokázal
využívat potahů na své pálce. Také poražený
ﬁnalista Řepa se prezentoval výbornou hrou
založenou na jistotě a materiálu na své raketě. Třetí v pořadí a nasazená jednička v tur-

naji Petr Fojtík měl vyšší ambice a umístění
na bronzové příčce bylo pro něho zklamáním,“ hodnotil nejlepší hráče v letošním Valašském TOP 12 Jaroslav Kučera.
Přehled výsledků: Zelená skupina: 1. Petr
Trčka (Štítná nad Vláří) 5 výher/0 porážek,
2. Josef Řepa (Bylnice B) 4/1, 3. Lubomír Martínek 3/2, 4. Libor Matějíčka (oba Újezd u Valašských Klobouk) 2/3, 5. Roman Machů st.
1/4. 6. Radek Machů (oba Vysoké Pole) 0/5.
Modrá skupina: 1. Petr Fojtík (Štítná nad Vláří) 5/0, 2. Dalibor Maniš (Újezd u Valašských
Klobouk), 3. Petr Malatinský (Rokytnice nad
Vláří) 3/2, 4. Robert Macků (SK Slavičín) 2/3,
5. Jaroslav Dittrich ml. (Bylnice B) 1 /4, 6. Jaroslav Trllo (Bohuslavice nad Vláří) 0/5. Semiﬁnále: Trčka – Maniš 3:0 (8, 8, 7), Řepa – Fojtík
3:0 (7, 10, 8). O 5. místo: Martínek – Malatinský 3:2 (7, -8, -7, 9, 9). O 3. místo: Fojtík – Maniš 3:0 (8, 7, 9). Finále: Trčka – Řepa 3:1 (7,
Stolní tenis Slavičín
-3, 4, 8).

Mistrovská
utkání
FC TVD Slavičín
muži A – divizze, skup
pina E
neděle 8. květn
na Rýma
ařov 10.1
15 hodin
neděle 22. kvěětna Vala
ašské Mezziříčí 10.15
hodin
muži B – I. B třída
sobota 7. květn
na Sehra
adice 16.3
30 hodin
sobota 21. května Otrok
kovice B 16.30 hodin
dorost – krajsská soutěěž
sobota 14. května Prov
vodov 10.00 hodin
sobota 28. kvěětna Nap
pajedla 10
0.00 hodin
žáci – krajskýý přebor
sobota 7. květn
na Brumo
ov 9.30 a 11.15 hodin
sobota 21. květtna Vsetíín 9.30 a 11.15 hodin
přípravky – krrajská soutěž
pondělí 9. května Bojk
kovice 16
6.30 hodin
pondělí 30. kv
větna Slo
ovácko 16
6.30 hodin

Městská knihovna

rození Tomáše Bati – krále obuvi a zakladatele ﬁrmy.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Slované na východě Moravy od 6. do 10. století

760 let Slavičína – výročí první písemné zmínky

Úterý 3. května 2016
Přednáška známého archeologa a historika doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc. Na besedě se seznámíte s dějinami a osídlením východomoravského regionu Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Zlínska, včetně Slavičínska. Zmíněny budou také lokality Bojkovice, Rudimov,
Nevšová a Lipová.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.
Luděk Galuška v současnosti působí jako vedoucí Centra slovanské
archeologie a archeologických výzkumů muzea v oblasti staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace, Veligradu. Jako docent středověké archeologie je externím pedagogem na Masarykově univerzitě v
Brně. Je autorem řady odborných publikací, scénářů tematických expozic, odborným spolupracovníkem při přípravě ﬁlmových, televizních
a rozhlasových relací s tematikou Velké Moravy a raného středověku.

Úterý 31. května 2016
Historické střípky vztahující se k okolnostem vzniku našeho města
v podání členů Klubu přátel historie Slavičínska. V pořadu vystoupí:
Ing. Miroslav Kadlec, Josef Ščuglík, správce městského muzea, Ing. Karel Humpola a Mgr. Tomáš Chmela. V průběhu besedy se můžete těšit
na promítání dobových fotodokumentů.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Literárně historické toulky Slavičínem věnované 760. výročí
první písemné zmínky o našem městě
Středa 11. května 2016
11. ročník zábavně-naučné exkurze po slavičínských pamětihodnostech pořádaný ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Tradiční procházku městem mohou absolvovat děti i dospělí. Seznámí se na ní s dějinami zdejších památných objektů a také s historií vzniku města Slavičín. Součástí pořadu je akční soutěžně-zábavný program včetně scének s tematikou nejstarších slavičínských pověstí. Zajištěno je občerstvení a táborák s opékáním špekáčků. Za nepříznivého počasí proběhnou veškeré aktivity v prostorách knihovny, případně v Domě dětí
a mládeže (DDM). Sraz je v 14.00 hodin u DDM. Je potřebné přihlásit se předem osobně nebo telefonicky v DDM (tel. 577 341 921) nebo
v knihovně (tel. 577 341 481). Při přihlášení obdržíte přesné instrukce a přihlášku na akci.

Zákazník jest hostem tvé ﬁrmy! aneb obchodní síť ﬁrmy Baťa
ve 20. a 30. letech 20. století
Čtvrtek 12. května 2016
Na přednášce Mgr. Davida Valůška, ředitele Státního okresního archivu Zlín, se dozvíme, co vše stálo za úspěchem ﬁrmy Baťa. Za jejím
rozkvětem nebyla pouze levná výroba velkého množství bot, ale také
schopnost efektivně nabízet výrobky v pečlivě budované prodejní síti.
Nahlédneme tedy do obchodních strategií ﬁrmy Baťa a také zjistíme,
jaká byla role prodavačů. Beseda se koná u příležitosti 140. výročí na-

Odhalení pamětní desky pplk. gšt. in memoriam Jana SLAVÍKA
Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské infocentrum Slavičín, Klub přátel historie Slavičínska, Klub vojenské historie Slavičín, Svaz letců ČR gen. Otmara Kučery, DFC Brno, Svaz letců ČR gen. Karla Janouška, KCB Přerov, Československá obec legionářská, Jednota Brno 1., Klub vojenské historie Morava Zlín, Klub
vojenských výsadkových veteránů plk. V. Maděry Zlín vás srdečně
zvou na odhalení pamětní desky na počest 70. výročí exhumace slavičínského rodáka pplk. gšt. in memoriam Jana SLAVÍKA, za druhé světové války účastníka domácího odboje, člena ilegálních organizací Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Svaz letců Republiky československé. 1946–2016
Sobota 7. května 2016 v 11.00 hodin před budovou radnice
ve Slavičíně

Zveme na květnové akce
29. dubna – 31. května 2016
Výstava – Jaroslav Jeřábek: kresba – malba
Výstava se koná u příležitosti
významného životního jubilea
ak. mal. Jaroslava Jeřábka.
Galerie městské knihovny,
otevřeno v půjčovní době.
1. května – 31. května 2016
Slavičín starý a nový. Výstava fotograﬁ í mapujících starodávná
i novodobá slavičínská zákoutí.
Vestibul knihovny.
7. května – 31. května 2016
Jan Slavík a další členové ile-

gální zpravodajské organizace.
Výstava dokumentů mapujících
činnost patnáctičlenné ilegální
zpravodajské skupiny Ing. Otto
Bondyho. Vestibul knihovny.
Čtvrtek 5. května 2016
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Hry, soutěže, hádanky, pohybové hry i tvořivé nápady – to
vše si pro předškoláčky v doprovodu dospělých připravil skřítek
Nezbedníček.
V pořadu představí další knížku ze své knihovničky s názvem
Princezny.
Začátek: 15.00 hodin, sál
v 1. podlaží knihovny.
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Vzpomínka na Ing. Josefa Šuráně, CSc.

Když jsme na jaře loňského
roku začínali s přípravami třetího ročníku setkání divnických
rodáků, potěšil nás balíček s další knihou, jejímž autorem byl náš
spolužák a kamarád Ing. Josef Šuráň. Zároveň nás v dopise ujišťoval, jak moc se na podzimní setkání v Divnicích těší. Marně jsme
však na jeho přihlášku a účast
čekali, stejně jako na jakoukoliv
zprávu o něm samotném. Vysvětlení jsme se dočkali teprve v úno-

ru letošního roku v odborném časopise Zeměměřič, který přinesl
zprávu o jeho úmrtí. Jelikož patřil
k význačným osobnostem našeho
regionu, vybrali jsme pro čtenáře
Slavičínského zpravodaje z opožděného nekrologu Georgie Karského, uvedeného v časopise, to
nejvýznamnější:
„Význačný český geodetický astronom Josef Šuráň opustil
tento svět dne 28. května 2015
v Praze. Jeho odchod nebyl patrně oznámen ani jeho dobrým
přátelům a datum, kdy se tak stalo, bylo zjišťováno jen velmi obtížně. Proto se zpráva o něm dostává na veřejnost až v lednu či
únoru 2016.
Josef Šuráň se narodil dne
25. dubna 1929 v Jestřabí. Dětství prožil v Divnicích. Maturoval
na gymnáziu v Uherském Brodě
(1949) a vysokoškolské studium
se zaměřením na vyšší geodézii

a geodetickou astronomii dokončil na Vojenské technické akademii v Brně v roce 1954. Nepokračoval pak ve vojenské kariéře, ale
přešel do civilu, kde úspěšně pracoval hlavně v těchto oblastech
geodézie. Působil také dlouhá léta
v zahraničí. Jako expert OSN vybudoval v Afghánistánu (1968–1975)
geodetické základy země. Poté byl
v letech 1976–1977 vedoucím československé astronomicko-geodetické expedice v Nepálu. A nakonec působil v Iráku (1980–1983)
především při vytyčování silnic
a mostů v okolí Bagdádu. Zabýval se též kosmologií. K jeho velké
osobní zálibě patřilo horolezectví.
V posledních letech se také věnoval duchovním naukám. Výsledkem jsou tři knihy vydané nakladatelstvím NS Svoboda:

Hvězda betlémská a chronologie života Ježíše Krista (2011)
Kniha dovozuje, že Hvězdou

Kalendář turistických
akcí v květnu:
 1. 5. Vl. průsmyk – Javorník
Štítná
 8. 5. Vizovice – Lhotsko –
V. Pole – V. Klobouky
 15. 5. Luhačovice – Komonec
H. Lhota
22. 5. Brumov – Holý vrch
Nedašov
 29. 5. Slavičín – Křižné
Klemůvka – Šanov – Slavičín

Nevšovské maminky
vás zvou na
–

Kluby zdraví
–

středa 18. května 2016
18.00 hodin, Sokolovna

–

Rovnováha ve výživě –
harmonie v životě

–

Kllub
b přáttel histtorrie Slaviččínska
a
váss srdeččněě zv
ve na
a

Verrniisáž
ž vý
ýsttavy
y
k 76
60. výroččí Slaviičína
a,
která se kon
ná
28. května 2016
ve 14.00 hodin
v Městsk
kém muzzeu
u Slav
vičín.
Výsstava
a potrv
vá do září 2016.

Turnaj
v nohejbale
dvojic
se na kurtech v zámeckém
parku ve Slavičíně uskuteční
v sobotu 28. květen 2016.
Začátek zápasů
je naplánován na 9.00 hodin.
Registrace a zápis do 8.30 hodin.
Přihlášky na tel.:
736 734 654 (T. Studeník),
605 800 945 (R. Studeník)

Matoušova evangelia byla Venuše v západní elongaci. Další Kristovu chronologii odvozuje z různých astronomických poznámek
biblických textů.
 Je Bůh a duchovní svět. Tajemství vzniku vesmíru a života (2012)
Autor tu vědecky zkoumá vznik
a vývoj vesmíru a života až po člověka. Na základě svých poznatků
vylučuje samovolný vznik života.
Nevylučuje však řízenou evoluci.
Vznik vesmíru, a tedy i Země, mají
svůj původ ve velkém třesku, jak
tomu nasvědčují i vědecká zkoumání ze současné doby.
Ten lidský svět (2013) obsahuje kritiku vývoje komercionalizované společnosti spojeného
se zkázou mravnosti a víry, zločinnými režimy a krizemi všeho
druhu. Jsou zde i Šuráňovy osobní vzpomínky a fotograﬁe z cest.“
Na sobotu 28. května 2016 připadne 1. výročí úmrtí Josefa Šuráně. Čest jeho památce!
Upravil Jiří Šmýd

Zdravá výživa tak, aby nám nic
nechybělo ani nepřebývalo.
Přednáší Roman Uhrin, autor
několika publikací a přednášek
ve dvanácti zemí, bývalý
šéfkuchař Country Life Praha
a jednatel Centra zdraví Eden.
Zajišťují René a Vratislava
Bilovi, Jana Lukšíková
Telefon: 736 168 636

Jedn
nota Orrell Sllavičíín
pořá
ádá 2. roččníík akcce

Happening
šikovných rukou
Sobotta 28. kvvětn
na 20
016
od 9.0
00 do 17
7.00
0 hod
din
Zámeecký park
k Slaviččín
(zza neepříznivéého
o poččasí
v Sok
kolovn
ně Sla
avičín
n)
Ak
kce se usk
kuttečníí
v rámcci Osla
av 760
0. výrročí
prvn
ní písem
mné zmínk
ky
o Slav
viččíněě.

každý čtvvrttek
(miimo státní svá
átk
ky a šk
kolní
prázd
dniiny
y)
18.00
0 hodin
n, Orlovna
a–
přísálí (v
vstup zezzad
du bu
udovy)

Program:
15.00 – 18.00
dětské čarodějnické
j
odpoledne
p
(soutěže, tanec, čarodějnické
dílničky, míchání lektvarů,
výroba amuletů)
17.30
čarodějnický rej s průvodem,
zapálení ohně, společné foto

Občerstvení pro děti
i dospělé zajištěno.
Vstupné 30 Kč,
dětské masky zdarma.

Janova
dobrá zpráva

Teel.: 775
5 78
89 038,
web: slaviccin
n.ca
asd.ccz.

v sobotu 7. května 2016
na hřišti v Nevšové

19.00 – 23.00
discorej i pro dospělé

Tato akce je ﬁnančně
podpořena městem Slavičín.

Čteení Bible see zam
myšleením.
Sttudiem
m prov
vází
Marrtin Žů
ůreek, Th.B
B.
a René Bill, Th.B.
Vstup
p vo
oln
ný.

Čarodějnický
rej

Tato akce je ﬁnančně
podpořena městem Slavičín.

DIVADLO AGADIR
MO KSČM Slavičín spolu
s Levicovým klubem žen
a s Klubem českého pohraničí
vás zvou na oslavu

1. máje Svátku práce,
která se koná
v neděli 1. května 2016
v 13.00 hodin
v sále Sokolovny Slavičín.
Kulturní program
a občerstvení zajištěno.

tenttokrát v ofsajdu..
Kdo o fotba
alu
u něěco ví,
ten
n ať náss nav
vštíví
v sobotu 7. května 2016
v Sokolovně Slavičín
od 20.00 hodin.

Ty vo
ogo,
ofsa
ajd!
Sccénick
ká verrze
knihy
y Evy Strrna
adovéé.

www.mesto-slavicin.cz
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Karneval
v Nevšové

Dětský karneval v Nevšové se letos uskutečnil až v březnu, ale datum neodradil ani
děti ani rodiče. Děti byly důkladně připraveny v krásných pestrých kostýmech absolvovat
všechny připravené hry. Jako každým rokem
se nemohly dočkat vtipného klauna. Ten s sebou přinesl spousty dětských hraček, kterými
obdaroval děti za jejich pěvecký um. A nebyly to jenom písničky, objevila se i nějaká říkanka či básnička. Holky i kluci byli prostě
jako vždy úžasní! Bylo vidět, jak jsou všichni
natěšení a jak si karneval užívají.
Musím konstatovat, že na tuto dětskou
každoroční akci chodí čím dál více malých
návštěvníků. Určitě se nad tím pro příští
rok zamyslíme a program budeme přizpůsobovat hlavně jim. Tak se na vás těšíme zase
na přesrok!
Akci ﬁnančně podpořilo město Slavičín.
Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Výzva pro příznivce festivalu NELEŇ

Po úspěšném loňském zahájení jsme odstartovali přípravy
na 2. ročník festivalu NELEŇ. Dovolujeme si vás touto formou oslovit s nabídkou aktivního zapojení
do programu. Tato multižánrová

akce s cílem povzbudit své okolí
v zájmu o aktuální dění a inspirovat příběhy místních i mimoregionálních osobností se uskuteční ve dnech 16. – 18. září 2016
ve Slavičíně. Aktuálně vyhlašu-

Seberevolta ve Slavičíně
Jménem nově vzniklé Seberevolty ve Slavičíně bychom rádi informovali čtenáře Slavičínského zpravodaje o tom, že česká organizace Seberevolta, o. p. s.,
(obecně prospěšná společnost) se úspěšně rozvětvila
i zde do Slavičína. Co je to Seberevolta? Seberevolta
je nyní už rozsáhlá skupina lidí z České republiky, kteří
chtějí změnu nejen ve svém životě, ale i ve svém okolí. Začalo to dvěma kluky, kteří se rozhodli jít příkladem pro ostatní a probudit v lidech jejich pravé hodnoty. Uvědomili si, že česká mládež je
na tom velmi špatně kvůli svému nezdravému životnímu stylu. Kromě nulového pohybu a nezdravého jídla je tu ještě problematika alkoholu a drog. Seberevolta chce ukázat, že být zodpovědný, mít pokoru,
disciplínu, starat se o své tělo a být prospěšný svému okolí, je mnohem víc „cool“, než se opíjet na diskotékách, brát drogy a být za frajera.
Seberevolta si ke svému rozšíření vybrala nově se rozrůstající a přitom dávno známý způsob cvičení s vlastní vahou dnes zvaný street workout, který pod názvem kalisthenika praktikovali už starověcí Řekové.
Dnes se tento druh cvičení praktikuje na workoutových hřištích, která se staví po celém světě. Jedno z takových hřišť máme taky ve Slavičíně. Lidé scházející se na tomto hřišti začali vytvářet workoutové
skupiny. Naše skupina se rozhodla jít oﬁciálnější cestou, a tak se přidala k Seberevoltě. Protože se Seberevolta netýká jen cvičení, máme

jeme otevřenou výzvu, prostřednictvím které můžete navrhovat
osobnosti z různých profesních
či zájmových oblastí, jež obohatí
NELEŇ! 2016 přednáškou, workshopem, diskuzí či zcela novým
a přelomovým formátem. Obracíme se na vás i s žádostí o návrhy témat, o nichž byste rádi slyšeli nebo diskutovali. Přihlašovat své děti, vnuky, přátele či jiné
inspirativní osobnosti a jejich
příběhy nebo témata můžete na
e-mailu nelen@nelen.cz, a to
do 15. května 2016.
T ým NELEŇ v letošním
roce založil transparentní účet
2800960500/2010, na nějž můžete v případě své spokojenosti

přispět a podpořit akci jakoukoliv částkou. Finanční manažerka
festivalu Mgr. Kristýna Dvořáková (e-mail: dvorakova.njp@gmail.
com, tel.: 774 099 456) s vámi ráda
projedná také možnosti darovací
smlouvy či smlouvy o propagaci,
v případě, že ji budete vyžadovat.
Předem děkujeme všem, kteří se
rozhodnou tak učinit a bez nichž
by nebylo možné 2. ročník zorganizovat.
Pomozte nám, prosím, zorganizovat další úspěšný ročník a čtěte o nás na www.nelen.cz. I díky
vám může NELEŇ růst.
Za Tým NELEŇ! 2016
Mgr. Michal Filák
((michal.ﬁlak@gmail.com),
hlavní pořadatel
Tento projekt je ﬁnančně podpořen městem Slavičín.

do budoucna v plánu také veřejně prospěšné činnosti, jako je například sběr odpadků po městě nebo pomoc s přípravami na akcích pořádaných městem. Chceme, aby se pro nás tyto aktivity staly samozřejmostí a stále přicházely nové nápady. Naše skupina zatím čítá 14 členů. Většina z nás se ve workoutu řadí mezi začátečníky. Přijímání nových členů není omezeno věkem ani ničím jiným. Najdete nás na facebookových stránkách Seberevolta Slavičín. Těšíme se na případnou
budoucí spolupráci.
Členové Seberevolty Slavičín
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Slavičínský „výzkumák“
slaví 55. výročí založení

KOV PANDUR II

Vojenský technický ústav
(VTÚ), s. p., Praha, odštěpný závod Vojenský technický ústav výzbroje a munice (VTÚVM) Slavičín, oslaví v květnu tohoto roku
55. výročí svého založení. Ústav
se výraznou měrou podílel a podílí na vyzbrojování naší armády moderními a vysoce účinnými zbraněmi a municí. VTÚVM
úzce spolupracuje s civilními
vývojovými a výrobními ﬁ rmami, výzkumnými ústavy a vojenskými opravárenskými podniky (VOP) MO.
Ústav byl založen na základě
rozhodnutí ústředních orgánů
státu v lednu 1961 pod názvem
Výzkumný a zkušební ústav 011
Slavičín. VZÚ 011 de facto začal existovat od května nejprve
v Praze v Karlínských kasárnách
a na podzim začal přesun do Slavičína. Ve Slavičíně byla k dispozici kasárna, probíhala rozsáhlá bytová výstavba, v okolí byly
zbrojní závody, ani vývojový podnik speciální techniky Konštrukta, n. p., Trenčín a Pokusná dělostřelecká střelnice Záhorie ne-

Sněžka – M

byly daleko.
Nejprve začala úprava kasáren, výstavba zkušeben a pozvolný nábor potřebných odborníků, vojáků z povolání a občanských pracovníků z armádních
výzkumných pracovišť, z vojenské akademie a z vysokých odborných škol v SSSR a pracovníků ze Slavičína a okolí. Jednalo se přibližně o dvě stovky lidí.
Příchozí pracovníci se zapojovali do řešení odborných úkolů
a do společenského a kulturního života města.
Do působnosti ústavu patří
pěchotní a dělostřelecké zbraně a munice, protitankové a protiletadlové komplety, průzkumné, pozorovací a zaměřovací systémy, dílenské a opravárenské
prostředky pro opravy dělostřelecké techniky.
Ústav zpracovává podklady
pro zadávání vývojů do civilních
vývojových organizací, sleduje jejich průběh, zúčastňuje se zkoušek a jejich vyhodnocování a oponování jejich výsledků, provádí
vlastní zkoušky a připravuje vojs-

kové zkoušky. Do jeho povinností též patří tvorba tabulek střelby,
ohrožených prostorů střelnic, posuzování návrhů předpisů, nauk
a obrazů. Tuto činnost ústav prováděl zejména u tak významných
objektů, jako byl 122 mm raketomet vz. 70, 152 mm samohybná houfnice vz. 77, 120 mm minomet vz. 82, 120 mm samohybný minomet vz. 85, nebo protitankový raketový komplet KONKURZ, protiletadlový raketový
komplet STRELA-2M, 9 mm pistole vz. 82, 14,5 mm vložná zbraň
vz. 85 a u další řady neméně důležitých objektů.
Kromě uvedené, tzv. sledovatelské činnosti, provádí ústav
vlastní výzkumnou a vývojovou
činnost. Tato činnost se od osmdesátých let minulého století stávala jeho převládající činností. V minulosti to byl zejmé-

FV – Robot

ANTOS-LR a sada minových nábojů k nim.
Méně známou činností ústavu byla ekologická likvidace raket ve spolupráci s československými ﬁ rmami. Pracovníci ústavu vymysleli a realizovali unikátní technologické postupy likvidace. Přednostně byly z rozhodnutí
vlády zlikvidované ve výzbroji zavedené obávané rakety, v NATO
známé pod názvem SS-23, a následně proběhla likvidace pozemních, protiletadlových a leteckých raket a další munice. V průběhu likvidace munice nedošlo
k žádné mimořádné události.
Ústav má k dispozici zkušebny a laboratoře pro zkoušení zbraní, pozorovacích a zaměřovacích přístrojů, munice a výbuš-

LOV – Pz

na aplikovaný výzkum s výstavbou funkčního vzorku 30 mm samohybného pásového autonomního protiletadlového kompletu
STROP nebo výzkum 30 mm náboje se střelou s penetrátorem
z ochuzeného uranu. Výsledky
těchto prací byly předány vývojové organizaci k realizaci vývoje. Mezi významné a známé objekty vyvinuté a některé i vyráběné v ústavu nebo ve spolupráci s VOP, kromě jiných, patří například průzkumný a pozorovací samohybný komplet SNĚŽKA
na pásovém podvozku s výsuvným ramenem o výšce vysunutí 14 m, lehký průzkumný komplet pro dělostřelecké jednotky
pod názvem LOS, obrněné vozidlo dělostřeleckého průzkumu
LOV-Pz nebo pro policii k ochraně státní hranice vytvořený komplet POS, 60 mm lehký minomet
typu „COMANNDO“, 60 mm minomet s prodlouženým dostřelem

nin. VTÚVM rovněž spolupracuje s celou řadou zahraničních ﬁrem a organizací zabývajících se
stejnou problematikou a zastupuje Armádu ČR v pracovních skupinách NATO pro tvorbu vojenských norem STANAG. Za 55 let
své existence se VTÚVM aktivně podílel na vzniku řady zbraňových, průzkumných a muničních
objektů, vyvíjených a vyráběných našim průmyslem. Od konce minulého století ústav tuto
zbrojní techniku vyvíjí i ve spolupráci s VOP a některými ﬁ rmami a dodává ji do Armády ČR.
Na závěr nezbývá než popřát V TÚ VM do dalších let
hodně úkolů od Ministerstva
obrany ČR a jeho pracovníkům
přemíru tvůrčího elánu a zručnosti a musíme poděkovat všem
bývalým a současným pracovníkům za jejich práci pro naši
armádu.
Ing. Jaroslav Bejšovec

www.mesto-slavicin.cz
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Slavičínský rodák Jan Slavík, téměř zapomenutý odbojář

Jan Křtitel Jaroslav Slavík se narodil ve Slavičíně dne 12. dubna
1908 v rodině místního obvodního
a železničního lékaře MUDr. Jana
Slavíka. Jeho ordinace se služebním
bytem se nacházela ve dvoře místního panského pivovaru, který až
do října 1980 stával na místě dnešní slavičínské radnice.
Náš místní lékař byl synem váženého přeloučského měšťana Josefa Slavíka a jeho manželky Josefy, rodem Novákovy, rovněž z Přelouče. Ve Slavičíně-Mladoticích začal MUDr. Jan Slavík (nar. 28. prosince 1863) provozovat lékařskou
praxi v červnu roku 1899. Před tím
pracoval jako asistent na oční klinice lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Do svazku
manželského vstoupil dne 14. května 1904 se Zdenou Říhovou (nar.
5. ledna 1882), dcerou Jana Říhy,
velkoobchodníka v Libštátě v Čechách. Manželům se ve Slavičíně narodily tři děti: Jiřina (nar.
14. června 1906), Jan (nar. 12. dubna
1908) a Jitka (nar. 7. prosince 1909).
Po více než sedmnáctiletém působení ve Slavičíně se náš pan „dochtor“ Jan Slavík v březnu roku 1917
rozloučil se svými pacienty a spolu s rodinou se přestěhoval do rodné Přelouče.
Dnes už nelze s určitostí říci,
zda důvodem jeho odchodu byla
potřeba umožnit dětem lepší přístup ke vzdělání či zdravotní obtíže pana doktora. Smutná zpráva
o jeho skonu však jistě byla pro rodinu nečekaná. Jejich tatínek zemřel dne 7. července 1917 ve věku
54 roků na srdeční slabost v okresní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze. Nečekaný odchod
živitele rodiny předznamenal změnu životních plánů jeho potomků.
Nejstarší dcera Jiřina musela
z existenčních důvodů ukončit studia na prestižním brněnském dívčím gymnáziu Vesna a hledat méně
ﬁnančně náročnou formu vzdělání.
Absolvovala sociální školu ve Vla-

šimi a po jejím ukončení se věnovala péči o tuberkulózní mládež.
Od roku 1955 působila jako sociální pracovnice v pražské Thomayerově nemocnici. V roce 1942 se
vdala, s manželem Josefem Molákem vychovali dvě děti (syna Jana
a dceru Jarmilu). Zemřela v Praze
ve věku 88 let.
Nejmladší ze sourozenců Jitka
vystudovala rodinnou školu. Pracovala jako zdravotní sestra v sanatoriu Všeobecného penzijního ústavu v Novém Smokovci. Zasnoubila
se s ovdovělým lékařem MUDr. Arnoštem Eksteinem, který zahynul
při jednom z posledních transportů z Terezína dne 16. dubna 1945.
Jitka se po jeho smrti již nevdala.
Svůj život zasvětila práci ve školství. Stala se zakladatelkou Střední zdravotní školy v Kladně, v jejímž čele stála nepřetržitě dvacet
let (1945–1965). Zemřela v Praze
ve věku 84 let.
Prostřední z dětí manželů Slavíkových – syn Jan Křtitel Jaroslav Slavík absolvoval Vyšší reálnou školu
v Pardubicích a z existenčních důvodů, aby ulehčil ovdovělé mamince, se rozhodl pro studium Vojenské
akademie v Hranicích. V roce 1926
byl slavnostně vyřazen jako poručík pěchoty. Svou službu vlasti zahájil u hraničářského praporu 1. Postupně získával zkušenosti ve velení vojskům, od čety přes instruktora
v poddůstojnické škole až po školu pro důstojníky pěchoty v záloze. V letech 1933–1935 sloužil
u cyklistického praporu 3 v Levicích. Začátkem roku 1935 byl odvelen do školy útočné vozby v Milovicích. Po jejím úspěšném absolvování zůstal v místě jako důstojník instrukční roty pro Učiliště
útočné vozby.
Dne 1. října 1936 zahájil studium na Vysoké škole válečné
v Praze a dne 12. března 1938 se
v Praze oženil se slečnou Olgou
Špačkovou. Jejich jediný syn Martin zahynul v roce 1963 při autonehodě.
V květnu 1938 se Jan Slavík dočasně dostal k velitelství 3. divize
v Litoměřicích a při jejím štábu
působil jako zástupce přednosty
4. oddělení. V průběhu mobilizace
již sám vykonával funkci přednosty 4. oddělení velitelství Hraniční
oblasti 33 v Českém Dubu. Po okupaci a rozpuštění československé
armády nastoupil v polovině listopadu 1939 úřednické místo u Zemského úřadu v Praze. Okamžitě se
zapojil do práce ilegálních odbojových organizací Obrany národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme. V téže době jej také oslo-

vili funkcionáři ilegálního vedení
Svazu letců RČS, a to jeho předseda škpt. v. v. Vladimír Černý spolu se sekretářem Svazu letců RČS
kpt. Josefem Malým. Škpt. Jan Slavík se od onoho setkání stal součástí zpravodajské skupiny Ing. Miloše Otto Bondyho, který z Budapešti pod identitou francouzského občana zabezpečoval odchody československých letců přes Slovensko
a Maďarsko do Francie. Obžalovací
spis gestapa uvádí, že jenom od poloviny prosince 1939 do 19. února
1940 prošlo Budapeští více než 850
československých uprchlíků, kteří
„chtěli vstoupit do legie a převážně to byli důstojníci, piloti, mechanici a technici“. Bondyho skupina
byla označena za zvlášť nebezpečné nepřátele třetí říše.
Škpt. Jan Slavík byl dne 3. dubna
1940 zatčen v souvislosti se svým
zapojením do této skupiny. Vyslýchán byl v Praze, vězněn v Drážďanech a Gollnowě. Se svými přáteli ze Svazu letců RČS stanul dne
5. srpna 1942 před lidovým soudem
v Berlíně. Díky hrdinství jeho spolupracovníků se gestapu nepodařilo na škpt. Jana Slavíka shromáždit
dostatek důkazů. Proto nebyl, jako
většina z patnáctičlenné odbojářské
skupiny Bondy, odsouzen k trestu

smrti, ale „pouze“ k 25 letům káznice, ovšem s poznámkou „Návrat
nežádoucí“.
Většinou byl škpt. Jan Slavík vězněn na samotkách káznic ve Wohlau, Briegu a Vratislavi. Jeho zdravotní stav se neustále horšil, s nástupem podzimu roku 1944 byl
přemístěn do vězeňské nemocnice na Mírově. Zde také dne 30. listopadu 1944 zemřel.
Po válce byly jeho ostatky exhumovány a zpopelněny v olomouckém krematoriu a dne 18. června 1946 za vojenských poct uloženy do rodinné hrobky v Přelouči.
Škpt. Jan Slavík byl za svou odbojovou činnost oceněn posmrtným
udělením Československého válečného kříže 1939. Taktéž posmrtně
byl přeložen do stavovské skupiny
důstojníků generálního štábu a in
memoriam povýšen do hodnosti
podplukovníka.
Rodné město na svého rodáka
nezapomnělo. Pod záštitou Svazu
letců ČR bude v sobotu 7. května
2016 v 11.00 hodin na slavičínské
radnici, v místech kde stával jeho
rodný dům, slavnostně odhalena
pamětní deska připomínající tohoto hrdinu domácího odboje.
Ladislav Slámečka,
Klub přátel historie Slavičínska

Bohumil Diatel, archeolog – amatér

Pan Bohumil Diatel byl významným regionálním archeologem. Více než padesát let se snažil
odkrýt tajemství minulosti zejména v blízkém okolí své rodné obce
Rudimova. Narodil se dne 17. března 1927. Od dětství jej upoutala příroda a poznávání dějin jeho kraje.
Zájem o pravěké památky jej přivedl mezi spolupracovníky Vlastivědného kroužku v Bojkovicích
a později i mezi členy Klubu přátel historie Slavičínska. Na Rudimovsku patřil mezi uznávané znalce historie kraje. Své zkušenosti
předával na besedách, přednáškách, ale i publikoval v denním
i odborném tisku. Byl velkým
moravským a rudimovským patriotem. Léta vedl rudimovskou
kroniku. Spolupracoval s profesionálními archeology z odbor-

ných institucí (například s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně).
V padesátých letech minulého století na pozici traktoristy prováděl
hlubokou orbu na polích v okolí
Rudimova. Více než před sebe se
díval za pluh a pokud uviděl nějaký možný nález, hned na to místo
hodil smrkovou chvojku. Po práci
pak na ta místa šel a dohledával
případné nálezy.
Zájem o přírodu pana Diatla přivedl i k myslivosti – byl dlouholetým členem rudimovského mysliveckého sdružení. Až do konce života se zajímal o včelařství a zahrádkářství.
Pan Bohumil Diatel byl tím, kdo
dostal možnost, jak sám říkal, zřít
stíny dávných věků a také tuto možnost dokázal využít. Zemřel dne
7. ledna 2006.
Z pozůstalosti po panu Bohumilu Diatlovi věnovala jeho rodina slavičínskému muzeu výraznou část
jeho nálezů. Tyto exponáty obohatily sbírkový fond muzea a navždy
budou svědkem poctivé amatérské
badatelské práce pana Bohumila
Diatla. Klub přátel historie Slavičínska mu za to vše děkuje.
Miroslav Kadlec,
Klub přátel historie Slavičínska
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Slavičínský bajkap

Město Slavičín ve spolupráci
s VELO-CLUBEM pořádá
v sobotu 14. května 2016 tradiční závod horských kol – cross
country Slavičínský bajkap
XI. ročník

závod je první akcí IV. ročníku seriálu MTB: Valašskokarpatská cyklotour 2016
závod se koná v prostoru zámeckého parku a okolí rybníků
akce je otevřená pro všechny kategorie od předškoláků až
po veterány
 místo prezentace: zámecký
park Slavičín
 čas prezentace kategorie bejby až starší žáci od 9.00 do 10.30
hodin
 čas prezentace junioři/juniorky až muži M3/ženy Z2: od 12.00
do 13.00 hodin
start první kategorie bejby:
11.00 hodin
start kategorie juniorů a žen:
13.30 hodin, kategorie mužů:
15.00 hodin
Délky závodních tratí:
Závod se pojede na třech okruzích:


č. 1 – 0,6 km

č. 2 – 2,5 km

č. 3 – 5 km
Kategorie:
bejby 1 (2012 a mladší) 1x
okruh č. 1 (0,6 km)

bejby 2 (2010/2011) 1x okruh
č. 1 (0,6 km)
V kategoriích bejby 1 a bejby 2
se budou chlapci a dívky vyhodnocovat společně.
Od kategorie „ml. přípravka“
a výše se budou v jednotlivých závodech vyhodnocovat samostatně chlapci a samostatně dívky.
 ml. přípravka (2008/2009) 2x
okruh č. 1 (1,2 km)

st. přípravka (2006/2007) 3x
okruh č. 1 (1,8 km)

ml. žáci/žákyně (2004/2005)
2x okruh č. 2 (5 km)
 st. žáci/žákyně (2002/2003) 4x
okruh č. 2 (10 km)

junioři (1999/2001) 4x okruh
č. 3 (20 km)
 juniorky (1999/2001) 3x okruh
č. 3 (15 km)

ženy Z1 (1977/1998) 4x okruh
č. 3 (20 km)
 ženy Z2 (1976 a starší) 3x okruh
č. 3 (15 km)
muži M1 (1977/1998) 6x okruh
č. 3 (30 km)
muži M2 (1967/1976) 5x okruh
č. 3 (25 km)
 muži M3 (1966 a starší) 4x
okruh č. 3 (20 km)
Poznámka: junioři, juniorky,
ženy Z1, ženy Z2 a muži M3 budou startovat dohromady.
Muži 1 a muži 2 budou startovat po skončení těchto výše uvedených kategorií.
Startovné: bejby 30 Kč, ml. přípravka až st. žáci 60 Kč, ostatní 100 Kč
povinná cyklistická přilba
Kontakt: Stanislav Petrů,
tel.: 603 899 152,
stanapetru@seznam.cz
Další info: www.kolo-bezky.cz,
www.facebook.com/valasskokarpatskacyklotour/

Na živú notečku s CM Slavičan
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Všichni příznivci folklorní hudby, zvláště té v podání
cimbálové muziky Slavičan, se mohou připravit na nevšední zážitek. V rámci Oslav 760. výročí první písemné
zmínky o Slavičíně vystoupí Slavičan na podiu slavičínské sokolovny. Jeho hostem bude letošní jubilant – akademický malíř a lidový muzikant Jaroslav Jeřábek. Hodinový koncert,
proložený mluvenými vstupy o muzice, bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas Brno. Neváhejte a přijďte nahlédnout pod pokličku
„rozhlasové kuchyně“ a současně si vychutnat krásné valašské písně
v podání Slavičanu. Na tuto akci, která se koná ve středu 25. května
2016 ve slavičínské sokolovně, je zvána široká veřejnost a vstup na ni je
zdarma. Akce začíná v 18.00 hodin, živé vysílání startuje přesně v 18.30
hodin. Po jeho začátku už diváci nemohou být vpuštěni do sálu. Kdo
se nemůže dostavit osobně, může si pořad vyslechnout v pohodlí svého domova na vlnách Českého rozhlasu Brno.
Aleš Ptáček, Jitka Pfeiferová
SDH Slavičín pořádá tradiční hasičské soutěže

SLA
AVIČÍNSSKÝ
PLLAMÍN
NEK
Prezentace závodníků: 9:30 hod
Startovné: 10,- Kč
Start první kategorie: 10:00 hod

www.behvitezstvi.cz
Kontakt: Jan Jordán
tel: 724 218 305
e-mail: jordan@unart.cz

Sobota 14. května 2016
od 9.00 hodin
Sou
utěž see koná v Army parku
(bý
ývalá kasá
árna)
Uviidíte: požární úto
ok, štafetu,
lan
no, uzly, zn
načky
Přřijďte pod
dpořit
slavičínská hassičata
a další družžstva
z okollních obcí a měst.

I. ROČČNÍK
O POHÁ
ÁR SDH

(ka
ategorie mužži – ženy)
Sobota 14. května 2016
od 14.00 hodin
Soutěžž se koná v Army parku
u
(po ukončeníí Plamínku)
Občerrstvení zajišttěno po celý
ý
deen (piivo, kofola
a, cigáro z udíírny,, hranolky
y, spirály…)
Srdečně zv
vou
u hasiči
Soutěž se koná
á za podpory
města Sllav
vičín.
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