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Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 12. 4.
 plasty (žluté pytle) a nápoj. kartony (oranž. pytle) 26. 4.

Jarní úklid města 2017
Jako v přechozích letech tak i le-

tos pro Vás Služby města Slavičín,
s. r. o., společně s MěÚ Slavičín vy-
tvořily možnost zbavit se domovního
odpadu v rámci jarního úklidu měs-
ta. Na níže uvedených místech a ter-
mínech budou rozmístěny velkoobje-
mové kontejnery na domovní odpad.
V termínu: 18. – 20. dubna 2017
Slavičín
 ulice Luhačovská (u RD – č. p. 250)
 ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
 křižovatka ulic Žižkovská – Tržní 
Hrádek  u Speciální školy, 
Divnice u RD Palkovičových
V termínu: 20. – 23. dubna 2017
Slavičín
křižovatka ulic Nad Výpustou
– Příčná
 křižovatka ulic Mladotická – Úvoz
 ulice Jasmínová 
(za RD Ing. Fojtíka) 
 Lukšín (u Pivečkova lesoparku) 
Hrádek prostranství před Klempíř-

stvím p. Luky 
Upozorňujeme obyvatele, že

do těchto velkoobjemových kontej-
nerů nelze v žádném případě odklá-
dat NEBEZPEČNÉ ODPADY (jako
jsou: olověné akumulátory, olejové 
filtry, upotřebené motorové a pře-
vodové oleje, kyseliny, zářivky, led-
ničky, televizory, monitory, domá-
cí elektroniku, pneumatiky apod.) 
a BIOODPAD (listí, tráva, posekané 
keře nebo větve atd.). 

Nebezpečné odpady a bioodpad
je možné předat pouze ve sběrném 
dvoře v  areálu Služeb města Sla-
vičín. Pneumatiky je možno bez-
platně odevzdat v  pneuservisech 
zařazených do  zpětného odbě-
ru pneumatik, které naleznete na
https://www.eltma.cz/.

Věříme, že nabízenou možností
nepohrdnete a  společně minimali-
zujeme vznik černých skládek v oko-
lí obce.  Josef Hořák, SMS

Pneumatiky podle zákona o odpa-
dech podléhají povinnosti zpětného 
odběru. Již při nákupu pneumatiky za-
platí zákazník v kupní ceně i recykla-
ci této pneumatiky, výrobci a dovozci 
pneumatik jsou potom povinni zajistit 
jejich zpětný odběr. V rámci této po-
vinnosti existují veřejná místa zpět-
ného odběru, kde mohou občané ode-
vzdat pneumatiky zdarma, bez ohledu 
na značku pneumatik a bez podmínky 
koupě nových výrobků nebo služeb. 
Zpětný odběr probíhá typicky v pro-
dejnách automobilů, pneumatik nebo 
v pneuservisech.

Ve  Slavičíně v  současné době 
lze pneumatiky bezplatně odevzdat 
na následujících místech:
 pneuservis Pneu plus, s. r. o., prů-
myslový areál Hrádek na  Vl. dráze 
(bývalé JZD) 
 autoservis Petr Kratěna, Za Hum-

ny 216, Hrádek na Vl. dráze (bývalý 
areál ČSAD)

Aktuální přehled míst zpětného 
odběru pneumatiky sítě Eltma i dal-
ší informace ohledně zpětného odbě-
ru pneumatik můžete nalézt na webo-
vých stránkách www.eltma.cz.

Protože sběrný dvůr ani sběrné 
místo nemohou být místem zpětné-
ho odběru a náklady na likvidaci pne-
umatiky zde odevzdaných jdou k tíži 
města Slavičín a  ne výrobců a  do-
vozců, kteří přitom v ceně prodáva-
ných pneumatik příspěvek na recyk-
laci od koncových zákazníků vybrali, 
neodevzdávejte vysloužilé pneuma-
tiky na sběrném dvoře ani do velko-
objemových kontejnerů, ale na uve-
dených zpětných místech odběru. 
Děkujeme.

Martina Slámečková, 
odbor ŽPSM

Kam s ním…? 
Kapitola „Pneumatiky“

Zlínský kraj vyhlásil výzvu pro ma-
jitele rodinných domů pro předkládá-
ní žádostí o dotaci na výměnu starých
kotlů na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním (tzv. kotlíkové dotace). Letoš-
ní výzva s  sebou nese dvě novinky.
První novinkou je omezení výčtu
podporovaných zdrojů tepla pou-
ze na  obnovitelné zdroje energie,
tj. na  tepelná čerpadla nebo kotle
na  pevná paliva – výhradně bioma-
sa (dřevo, pelety, dřevěné brikety
apod.). Druhou novinkou je změ-
na předkládání žádostí. Žadatel
žádost vyplní a odešle prostřednic-
tvím elektronického formuláře a ná-
sledně ji do 10 kalendářních dnů doručí

Zlínskému kraji v  listinné podobě
(osobně, poštou) nebo do  datové
schránky. Příjem elektronických for-
mulářů žádostí bude probíhat od 
19. dubna 2017 8.00 hodin do 21. dub-
na 2017 13.00 hodin. Příjem může být
při velkém zájmu o dotaci ukončen
dříve. Informace o dotacích poskyt-
nou pracovníci Oddělení dotačních
programů Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje – tel. čísla: 577  043  825,
577 043 843, 577 043 833
nebo lze využít kontaktní e-mail
kotliky@kr-zlinsky.cz.

Jan Pijáček, radní pro oblast 
řízení dotačních programů,

rozvoj venkova a cestovní ruch

Kotlíkové dotace
ve Zlínském kraji

Jaro a probouzející se příroda se-
bou přináší práci na zahrádkách a v sa-
dech. Namáhavé vyhrabávání staré
trávy či listí si dosud někteří zahrád-
káři usnadňují pomocí ohně. Pálení
staré trávy i ostatních porostů v sou-
vislých plochách však zakazuje zákon
o požární ochraně (zákon č. 133/1985
Sb.). Hrozí nebezpečí přenesení požá-
ru na jiný objekt či plochu, a to nejen
povrchově, ale i zanesením ohně vě-
trem či přenesením v podloží. Fyzic-
ké osoby mohou provádět kontrolo-
vané spalování suchého rostlinného
materiálu, např. shrabanou trávu pá-
lit na hromadě. 

Právnické a  podnikající fyzické
osoby rovněž nesmí plošně vypalo-
vat porosty, navíc mají povinnost pře-

dem oznámit příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru kraje spalo-
vání na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření. Pro splně-
ní ohlašovací povinnosti je možné
využít i  aplikaci Evidence pálení
na webových stránkách HZS Zlínské-
ho kraje, její použití profesionální
hasiči preferují před ohlášením te-
lefonickým.

Ochranu před požáry zmiňuje i tzv. 
lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb.
o lesích) – v lesích je zakázáno kouřit,
rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená mís-
ta. Rozdělávat nebo udržovat otevře-
né ohně je zakázáno také do vzdále-
nosti 50 m od okraje lesa. 

HZS Zlínského kraje

Jak předcházet požárům
Zákaz plošného vypalování trávy. Evidence pálení.

Senior taxi – Senior taxi – Nová služba pro seniory
Služby města Slavičína ve spolupráci s městem Slavičín 
pro vás připravují novou službu SENIOR TAXI. 
Bude poskytována pro občany Slavičína, Divnic, Nevšové
a Hrádku starší 65 let nebo pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P.

Co služba SENIOR TAXI znamená? Jedná se o zvýhodněnou přepravu osob-
ním automobilem předem zaregistrovaných osob z místa bydliště do vybra-
ných lokalit po Slavičíně (např. poliklinika, hřbitov, lékárna, pošta, vlakové 
nádraží, lékaři) a z vybraných lokalit do místa bydliště. Předností této služby 
je časová úspora a rychlé přemístění do vybraného místa. Den a hodinu pře-
pravy je nutno rezervovat s minimálním předstihem jednoho dne dopředu. 

Zájemci o tuto službu se musí registrovat v sídle Služeb města Slavičína 
(Pod Kaštany 50). Registrace bude probíhat od 1. dubna 2017.

Služba bude spuštěna od 1. června 2017.
Podrobné informace na tel. čísle 777 320 957 
nebo osobně v sídle Služeb města Slavičína. 

V  rámci příprav na letní koupací sezónu se připravuje výběrové řízení na 
pronájem bufetu na koupališti. Bližší informace v této věci zájemcům o pronájem 
podá Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM, tel.: 577 004 830, 577 004 832, 
e-mail majetek@mesto-slavicin.cz.

Pronájem bufetu na koupalištiPronájem bufetu na koupališti
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Zprávy z domečku pro dětiZprávy z domečku pro děti

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Sla-
vičín se jako jedna ze sedmi škol v kraji
stalo fakultní školou Fakulty aplikova-
né informatiky Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Podmínkou pro udělení titu-
lu „fakultní škola“ je, mimo jiné, že vy-
braná škola pro výuku odborných před-
mětů využívá moderní, kreativní postu-
py a technické vybavení a kvalita výuky
se projevuje mimo jiné také úspěšnos-
tí studentů ve studentských soutěžích
a v počtu přijímaných studentů na tech-
nické vysoké školy. 

GJP a  SOŠ Slavičín se v  poslední
době může pochlubit skutečně mimo-
řádnými úspěchy. Za zmínku například
stojí fakt, že Josef Tomeček se po ví-
tězství v  celostátním kole chemické
olympiády neztratil ani v mezinárod-
ním kole v Tbilisi, kde za svoje znalos-
ti získal stříbrnou medaili a umístil se
mezi nejlepšími z 266 účastníků z ce-
lého světa. Od  září pravidelně absol-
vuje stáže na vědeckém pracovišti Fa-

Gymnázium Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín je fakultní školou

y y

kulty technologické ve  Zlíně. Michal 
Kužela získal v  celostátním kole SOŠ 
2. místo v oboru Informatika a za svoji 
práci na téma „Grafický 2D editor“ zís-
kal krásné 2. místo v prestižní soutěži 
„České hlavičky 2016“ pořádané Akade-
mií věd ČR. Patrik Štefaník v celostát-
ní soutěži v programování CNC strojů 
na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu v Brně získal 2. místo. 

Pokud se aktuálně rozhodujete, 
kam nastoupit na střední školu, výše 
uvedené řádky svědčí o tom, že Gym-
názium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je 
dobrou volbou. Nejen proto, že nabí-
zí široké možnosti jak pro všeobec-
né, tak pro odborné vzdělání v matu-
ritních oborech: gymnázium osmile-
tý obor, gymnázium čtyřletý obor, in-
formační technologie, mechanik seři-
zovač – mechatronik nebo v učebních 
oborech: obráběč kovů, automechanik, 
instalatér, elektrikář nebo kuchař-číš-
ník, případně v nástavbovém denním 

nebo dálkovém maturitním studiu 
v oboru podnikání, který je určený pro 
vyučené uchazeče. Určitě stojí za zvá-
žení, zda využít nabízené studium v na-
šem městě nebo za stejnými nebo po-
dobnými obory dojíždět. Nejen proto, 
že výuka je stejně kvalitní a absolventi 
se úspěšně uchází o studium na všech 
typech vysokých nebo vyšších odbor-
ných škol. Škola se může pochlubit ne-
jen úspěšnými studenty v technických 
oborech, ale i úspěšnými lékaři, práv-
níky, architekty, pedagogy, politolo-
gy nebo umělci, kteří se velmi dobře 
uplatňují na trhu práce. A nezanedba-
telným přínosem této volby je fakt, že 
při studiu se bude hodit jak ušetřený 
čas, tak i peníze. 

Vedení školy rovněž velmi dbá
na zdravé klima ve škole. Kromě toho, 
že zde působí mimo jiné i školní psy-
cholog, škola deklaruje vzájemný re-
spekt a partnerský přístup mezi stu-
denty a pedagogy, což vyjadřuje ředi-
tel školy Mgr. Josef Maryáš: „Za vel-
mi důležité považuji, abychom pro-
střednictvím výuky ukazovali studen-
tům osobní příklad: nikoliv povrchně, 

ukvapeně a zkratkovitě soudit, ale na-
opak naslouchat v dialogu partnerovi,
promyšleně v hloubce a kontextu na-
studovaných a shromážděných faktů
laskavě říkali svůj názor. Chceme dě-
tem vysvětlovat, že nejde vždy sou-
hlasit s názorem partnera, ale je po-
třebné respektovat právo na  tento
názor. Studenti musí pochopit, že re-
spektování jiného, slušně sděleného
názoru není přizpůsobování ani ustra-
šenost ani nedůstojný ústupek. Musí
více než jindy být pak schopni kulti-
vovaně svůj názor prezentovat, a po-
kud jej neprosadí, neznamená to, že
je nutné partnera dehonestovat. Na-
opak, že je důležité napříště partne-
rovi pomoci, pokud to potřebuje a je
to možné. Vše v  rámci nastavených
pravidel v naší škole.“

Vedení města si je vědomo význa-
mu školy pro město a nejbližší region
a  svoji podporu vyjadřuje nejen ver-
bálně, ale i finančně. Věříme, že i v le-
tošním roce do školy přijdou další na-
daní studenti.

Mgr. Božena Filáková, 
místostarostka 

Modeláři  – a nejen slavičínští,
ale i hosté, si užili víkend ve dnech
31. 3. – 2. 4. 2017 u nás, ve Slavičíně.
Byl to jako vždy velký modelářský svá-
tek. Chtěla bych moc poděkovat To-
máši Hájkovi a Ing. Martinu Procház-
kovi (externím pracovníkům našeho
zařízení) a mnoha dalším, kteří se po-
díleli na přípravách, promyšlené orga-
nizaci a vlastní realizaci akce. Kdybych
je mohla oznámkovat, určitě bych jim
dala velkou jedničku s hvězdičkou. Je
skvělé, že tihle hoši dokážou pro svůj
koníček nadchnout i druhé – děti, mlá-
dež. A nejen to. Dokážou je dobře vést
tak, aby se mnohému naučili a předali
jim své zkušenosti. Je vidět, že každo-
ročně přibývá malých i mladých oceně-
ných modelářů, což je příjemné.

Další poděkování patří starostovi
našeho města Ing. Jaroslavu Končické-
mu, který akci zahájil a v podstatě byl
i u jejího zakončení. Akce byla finanč-
ně podpořena městem Slavičín.

A jaké březnové akce máme za
sebou?
 3. března 2017 Kurz Obrázky z pís-
ku pro rodiče a děti
 6. března 2017 Vystoupení u příle-
žitosti MDŽ, zájmových kroužků Orien-
tální tance, Aerobik
7. a 14. března 2017 Keramika pro MŠ

Malé Pole, v rámci výukového programu
13. a 20. března 2017 Keramika pro 
MŠ a ZŠ Rokytnice, v  rámci výukové-
ho programu
17. března 2017 Bazárek v DDM 
31. března – 2. dubna 2017 Slavičín-
ský šikula – třídenní modelářský svátek 
pro modeláře z Čech a Moravy
A jaké akce vás čekají v Domě dětí 
v dubnu?
4. – 29. dubna 2017 Výstava prací 
dětí ze zájmových kroužků
 7. dubna 2017 Valašský kumšt – So-
kolovna Slavičín – prodej a prezenta-
ce výrobků dětí
13. dubna 2017 Velikonoční prázd-
niny s tvořivou dílničkou – velikonoční 
kraslice, pomlázky, dekorace….
21. a 28. dubna 2017 Večerní kerami-
ka pro rodiče a děti, mládež a dospělé 
29. dubna 2017 Orientální show – 
prezentace dětí ze ZK Orientální tance

Již v minulém čísle jsme vám před-
stavili plánovanou nabídku aktivit na-
šeho zařízení na období hlavních let-
ních prázdnin. Přesné informace i s při-
hláškami najdete na webových strán-
kách DDM i Facebooku. Přihlášky při-
jímáme v DDM Slavičín. Zde obdržíte i 
bližší informace. 

A na závěr pro vás máme pár po-
zvánek:

Taneční skupina Tamarind ve spo-
lupráci s DDM Slavičín, srdečně zve 
veřejnost na již VI. ročník ORIENT 
SHOW, která se uskuteční v sále So-
kolovny v  sobotu 29. dubna 2017 
od  17.00 hodin. Je pro vás připra-
ven bohatý program: několik taneč-
ních vystoupení, hosté, WAR SPORTS 
TEAM – Karate. Akce je finančně pod-
pořena městem Slavičín.

Dům dětí a mládeže srdečně zve
veřejnost na výstavu výtvarných pra-
cí dětí ze zájmových kroužků. Výsta-

Pátek 5. května 2017 – celodenní zájezd do Brna 
(návštěva vědeckotechnologického parku VIDA) pro školáky a přednostně han-
dicapované žáky a klienty Charity. Přihlášky budou v DDM Slavičín i ve školách. 
Poplatek činí 350 Kč. Zájezd je finančně podpořen z dotace města Slavičína.

vu zahájíme vernisáží v úterý 4. dub-
na 2017. Výstavu můžete celý duben
navštívit v knihovně v půjčovní době.

Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Přijďte se seznámit s  podmínka-
mi ke studiu v dubnu do 15.30 ho-
din v obou budovách školy, kdyko-
liv po předběžné dohodě. 
Bez přijímací zkoušky budou přijati 
pouze žáci učebních oborů. 

Vítězství obráběčů v krajském kole, 
úspěch instalatérů

Velké poděkování za  reprezen-
taci školy a 1. místo v krajském kole 
pro obráběče kovů Petra Častulíka, 
za  2. místo pro Jakuba Vizvári z  12 
soutěžících, 6 středních škol. Dvoji-
ce zvítězila i v soutěži škol. Nad akcí 
převzal záštitu Mgr. Petr Gazdík, rad-
ní Zlínského kraje. Hlavním sponzorem 
akce byl pan Kamil Macek (TRYON Bru-
mov-Bylnice) – děkujeme. Poděková-
ní patří panu Bc. Manovi za příklad-
nou organizaci soutěže na naší ško-
le, kterou se představujeme zúčast-
něným školám.

Ve středu 8. března 2017 se konalo 
na SPŠ Otrokovice krajské kolo pro in-
stalatéry. Náš žák Karel Solař se umís-
til na 2. místě, stejně jako naše škola 
v  družstvech. Děkujeme také učite-
lům OV, kteří se na vzdělávání obrá-
běčů a instalatérů podílejí.

Stipendijní program školy podpo-
ruje žáky

Již druhým rokem se realizuje sti-
pendijní program regionálních firem 
pro všechny vyučované obory na SOŠ. 
Protože Informační technologie vyu-
čujeme teprve druhým rokem a jejich 
praxe je nastavena v učebním plánu 
na třetí a čtvrtý ročník, budou tito stu-
denti podpořeni v následujícím roce. 
Děkujeme firmám Groz Beckert, TRY-
ON, TVD, NTS Prometal, CEBES, PGI, 

Polfin, ZEKA, Kovařík Lubomír, KO-
WAG, SKD Bojkovice, které podpoři-
ly v prvním pololetí studenty celko-
vou částkou 37  500 Kč, navíc pravi-
delně podporují školu také materiál-
ně, např. TRYON krajskou soutěž Ob-
ráběč kovů atraktivními a hodnotný-
mi cenami. Kromě tohoto programu je 
podpořen obor Obráběč kovů a Insta-
latér přímo Zlínským krajem měsíčním 
stipendiem. Žáci učebních oborů au-
tomechanik získají zdarma oprávnění 
B, C. Elektrikáři vykonají zkoušku pod-
le vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5. Instala-
térům zajistí škola zcela zdarma výu-
ku odborné připravenosti ke složení 
zkoušky svařování plamenem, pájení 
mědi, svařování plastů. Za výhodnou 
cenu mohou získat svářečský průkaz 
pro svařování plynem nebo elektric-
kým obloukem i jiné obory.

Od  loňského roku Asociace rodi-
čů gymnázia přispívá studentům prv-
ního ročníku čtyřletého gymnaziální-
ho oboru částkou 2 000 Kč na taneč-
ní kurz, seznamovací pobyt a lyžařský 
kurz. Tuto částku poskytuje Asociaci 
na všechny přijaté uchazeče do prv-
ního ročníku čtyřletého studia město 
Slavičín. Jsme rádi, že město Slavičín 
tuto částku Asociaci daruje i pro ná-
sledující školní rok 2017/2018, proto-
že tím jasně deklaruje zájem a snahu 
naši školu podporovat.
Výsledk y programu E xcelence 
MŠMT

V hodnocení úspěšnosti v soutě-
žích vyhlašovaných ministerstvem 
školství v programu Excelence jsme 
získali v loňském roce 11 bodů. Tento 
údaj je jeden z několika faktorů, kte-
rým nás uchazeči a  jejich rodiče mo-
hou srovnat s  jinými školami v  kraji 
při výběru SŠ. Ve Zlínském kraji pat-
říme mezi nejlépe hodnocené školy; 
viz. http://www.msmt.cz/file/39743/
(údaje a úspěšnost jsou přepočteny 
na finanční odměny učitelům).

Týden vysokoškolákem 
Další týden strávilo 13 studen-

tů tříd G-2 a  sexty v  laboratořích 
Fakult y technologické U TB Zl ín 
od  13.  do  17.  března 2017. Studenti 
pracovali na nejmodernějších přístro-
jích za dozoru učitelů fakulty.

Exkurze Groz Beckert Valašské 
Klobouky

V  pátek 3. března 2017 se žáci 
3. ročníku oboru Mechanik seřizovač 

a  Obráběč kovů zúčastnili exkurze
ve firmě Groz-Beckert Czech ve Valaš-
ských Kloboukách. Žáci měli možnost
se seznámit s dlouholetou historií fir-
my i hlavním výrobním programem, tj.
výrobou šicích jehel.
 Ve čtvrtek 23. února 2017 se na na-
šem gymnáziu uskutečnil workshop
s  tématem dentální hygiena. Celou
přednášku vedla naše bývalá absol-
ventka – nyní dentální hygienistka
Bc. Markéta Šuráňová.

 Soutěž Office Arena
Do  krajského kola  soutěže Offi-

ce Arena, soutěže podporující práci
s  Microsoft office postoupili: kate-
gorie A Diana Merčáková a Jakub Čer-
veňan; kategorie B Marie Kuželová.

Krajské kolo mezinárodního pro-
jektu ENERSOL

V pátek 3. března 2017 se v Kongre-
sovém centru v Otrokovicích úspěš-
ně zúčastnili krajského kola Enersolu
(soutěž určená středoškolákům) stu-
denti teprve nižšího gymnázia z ter-
cie Antonín Novák, Hubert Plášek, To-
máš Maňas a Jakub Pražan.

 Kvalifikační zkoušky pro zájemce
z veřejnosti – obráběč kovů 

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Sla-
vičín v druhé půlce června bude reali-
zovat pro zájemce z firemní veřejnos-
ti kvalifikační zkoušky pro obor obrá-
běč kovů. Kvalifikační zkoušku může
provádět pouze autorizovaná osoba.
Přihlášky a veškeré informace najde-
te na  http://www.sosslavicin.cz/na-
bidka/udeleni-kvalifikace popř. na te-
lefonním čísle 577 342 408.

 Postup do okresního kola
Gratulace patří studentce kvarty

Elišce Sedlářové, která získala 1. místo
v okrskové recitační soutěži a postu-
puje do okresního kola v Napajedlích.

Škola nabízí
Strojírenství – výroba strojírenských
výrobků z kovů a  jiných technických
materiálů, CNC obrábění
Instalatérství – rozvody vody a tope-
ní a jejich opravy
Elektrikářství – zhotovení elektro
rozvodů a jejich opravy
Automechanici – běžné opravy osob-
ních vozů, malých dodávkových au-
tomobilů
Kuchař-číšník – realizace rautů, ob-

sluhy při společenských akcích
Krátkodobé pronájmy
multimediální učebny – školení, semi-
náře, přednášky
tělocvična SOŠ – v areálu SOŠ nabízí 
škola pronájem tělocvičny pro spor-
tovní kluby i  veřejnost, informace
o podmínkách na tel. č.: 603148250.

Škola pokračuje v  projektové čin-
nosti

Gymnázium Jana Pivečky a  SOŠ 
Slavičín předložilo v posledních dnech
několik strategických projektů. Velmi
důležitý projekt v OP VVV k posílení
a  rozvoji především pedagogických
kompetencí učitelů (postupné zavá-
dění angličtiny do předmětů Ekono-
mie, Matematika, Biologie, Chemie,
vzdělávání učitelů v oblasti ICT, čte-
nářské gramotnosti, prevence pa-
tologických jevů) v celkových nákla-
dech 1 163 mil. Kč. Škola také předlo-
žila projekt do OP přeshraniční spolu-
práce SR-ČR s SOŠ Dubnica nad Váhom
v  celkových nákladech 120  000 eur.
Projekt má za cíl rozvíjet spolupráci
s  regionálními strojírenskými firma-
mi, nákup automatizační, robotizační
techniky a jejich sw. Nyní je zpracová-
ván projekt Erasmus, který bude roz-
šiřovat zahraniční spolupráci se ško-

lami v Německu, Fran-
cii a umožní vzájemné 
stáže učitelů i žáků.

Zápis do  všech mateřských 
škol ve   Slavič íně  proběhne 
ve   čtvrtek 11.  května 2017 
v době od 14.00 do 16.00 hodin. 
Rodiče přinesou přihlášku k před-
školnímu vzdělávání potvrzenou 
dětskou lékařkou, kterou si pře-
dem vyzvednou přímo v  mateř-
ských školách.

Ředitelky MŠ ve Slavičíně

Mateřská škola
Slavičín-Vlára
přijímá děti do  logopedické tří-
dy. Prosíme rodiče, kteří mají zá-
jem o umístění svého dítěte do této 
třídy, aby se telefonicky domluvili 
na osobní konzultaci, a to nejpoz-
ději do 14. dubna 2017.

Zápis do mateřských 
škol na školní rok 
2017/2018

Petr Častulík
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Adopce na dálku
Když se před devíti lety rozhodli

pracovníci ZŠ Slavičín-Vlára adoptovat
na dálku malou školačku Mwanakom-
bo Hussein v daleké africké zemi Keňa,
netušili, jak bude jejich záměr pokračo-
vat. Ve svém záměru vytrvali a letos je
celý projekt u konce. Za tu dobu poslali
na zajištění školní docházky téměř se-
dmdesát tisíc korun. Pravidelně jsme
ve škole četli dopisy a prohlíželi foto-
grafie rostoucí školačky. Úspěšné ukon-
čení školní docházky je pro nás hřejivou
odměnou. Díky školnímu parlamentu
pokračuje jiná adopce mezi žáky školy.
Věřím, že myšlenka pomoci k základní-
mu vzdělání někomu v daleké zemi je
dovede ke zdárnému konci jako jejich
učitele. Všem upřímně děkuji.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Osobnosti Slavičína opět četly dětem
Stalo se už tradicí, že každý rok

přichází s našimi sedmáky besedovat
osobnosti města Slavičín o svém vzta-
hu ke knihám a četbě jako takové. Ja-
kou roli sehrála kniha v  jejich dětství,
jak utvářela jejich osobnost a  jaký je
jejich vztah ke knihám dnes, nám letos
přišli vyprávět paní knihovnice měst-
ské knihovny Věra Urbanová, archeo-
log Mgr. Tomáš Chmela a  ředitel naší
školy PaedDr. Petr Navrátil.

Rovněž povolání každého hosta je
jedinečné, a tak se mohli žáci v rámci
besedy ptát i na zajímavosti týkající se
jejich pracovních zkušeností a snů. Be-
seda byla velmi příjemná, proto děku-
jeme našim hostům za ochotu a  zají-
mavý pohled do jejich čtenářské duše.

Mgr. Ludmila Jandíková

Páťákiáda
Ve středu 8. března 2017 strávili sla-

vičínští páťáci školní dopoledne neob-
vyklým způsobem – soutěžním kláním
osm družstev ve vědomostním i spor-
tovním umu. Téměř 80 žáků 5. ročníku
ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole a ZŠ Šanov se se-
šli na IX. ročníku Páťákiády. Hvizd píšťal-
ky odstartoval sportovní soutěže v ne-
tradičních disciplínách. V duchu fair play

sehrála družstva mezi sebou malý flor-
balový turnaj. Po celé dopoledne pa-
novala ve sportovní hale kamarádská 
atmosféra. Letošní Páťákiádu zpestři-
la vystoupení roztleskávaček ZŠ Vlá-
ra a  tanečnic ze ZŠ Malé Pole. A kdo 
vlastně vyhrál? Všichni! Pěkné medai-
le, které žáci dostali za své sportovní 
a vědomostní výkony, jim budou Páťá-
kiádu dlouho připomínat.

Tato akce byla finančně podpoře-
na městem Slavičín. 

PaedDr. Bronislava Králíková

Pozvání k zápisu dětí do první třídy 
ZŠ Slavičín-Vlára 

Zápis budoucích prvňáčků pro 
školní rok 2017/2018 se bude konat 
ve středu 5. dubna a čtvrtek 6. dubna 
2017 v čase od 12.30 do 17.00 hodin 
v budově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis se týká dětí s datem narození 
od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí 
s  odkladem povinné školní docház-
ky z  loňského roku. Zákonní zástupci 
budoucích prvňáčků s sebou přinesou 
rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz k ověření adresy trvalého bydliště.

Ačkoliv předškoláci a jejich rodiče 
školní prostředí díky přípravným „Ško-
ličkám“ znají, mohou si během zápisu 
opět prohlédnout všechny třídy a od-
borné učebny. Těšíme se na vás. 

Podrobné informace se dozví-
te na  www.zsslavicin.cz, případně 
na  tel.: 577  341  304 nebo e-mailu 
zastupce@zsslavicin.cz. 

Mgr. Jana Pinďáková

Nejlepší recitátoři regionu na  naší 
škole…

Ve středu 8. března 2017 se stala 
naše škola hostitelem a pořadatelem 
okrskového kola recitační soutěže. Uví-
tali jsme celkem 64 recitátorů z devíti 
okolních škol. Soutěžilo se ve čtyřech 
věkových kategoriích, zazněly básně 
klasiků i začínajících autorů, básně ve-
selé i smutné a žáci svým přednesem 
dokázali, že mají pro poezii cit i v dneš-
ní době, kterou vystihují spíš slova jako 
spěch, akčnost a technika než poezie. 
Dopoledne plné básní samozřejmě vy-
vrcholilo vyhlášením vítězů a my jsme 
byli potěšeni tím, že z pomyslných stup-
ňů vítězů zazněla i jména našich žáků: 
Nela Pešková získala 3. místo ve II. ka-
tegorii, Vendula Rosenbergová 3. mís-
to ve IV. kategorii a Viktorie Kozubíko-
vá si svým 2. místem ve III. kategorii za-
jistila i postup do okresního kola. Moc 
vám, děvčata, blahopřejeme. Udržte si 

lásku k poezii i do budoucna. 
Tato akce byla finančně podpoře-

na městem Slavičín.
Mgr. Iva Šmotková

Velký úspěch v anglické konverzaci
Dne 10. února 2017 proběhlo

na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičí-
ně okresní kolo konverzační olympiády 
v anglickém jazyce, kterého se zúčastni-
la i žákyně deváté třídy Nicole Švajdlen-
ková. V  soutěži složené ze dvou čás-
tí, písemné (poslech, gramatika a čte-
ní s porozuměním) a konverzační, Ni-
cole výborně předvedla své jazykové 

Základní škola Slavičín-VláraZákladní škola Slavičín-Vlára

dovednosti a komunikační schopnosti
a vybojovala krásné 2. místo, přičemž
ji od vítězství dělil pouze jeden jediný
bod! K úspěšnému umístění gratuluje-
me a přejeme mnoho dalších úspěchů
nejen v anglickém jazyce.

Mgr. Jarmila Maňasová

Program na duben 2017
 Po 3. 4. 10.00 Hudební Miniškolič-
ka pro děti
 Út 4. 4. 10.00 Čtenářem od batole-
te – půlhodinka zábavného čtení, 13.00 
Pohybové hrátky pro děti 2–3 roky
 St 5. 4. 10.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1–2 roky, 13.00 Pohybové hrátky 
pro děti 1–2 roky 
 Čt 6. 4. 10.00 Tvoření velikonoční 
výzdoby, 13.00 Volná herna,
14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 7. 4. 10.00 Tvořílek pro děti 
2–3 roky 
 Po 10. 4. 10.00 Tvořílek pro děti – 
Kuchtíkovy hrátky
Út 11. 4. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 2–3 roky,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 2–3 roky
 St 12. 4. 10.00 Hrátky pro vše-
stranný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 
Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 
1–2 roky
Čt 13. 4. Velikonoční prázdniny
Pá 14. 4. Zavřeno Velký pátek
Po  17. 4. Zavřeno Velikonoč-
ní pondělí

 Út 18. 4. 10.00 Pohybové hrátky pro
děti 2–3 roky, 13.00 Pohybové hrátky
pro děti 2–3 roky
 St 19. 4. 10.00 Pohybové hrátky
 pro děti 1–2 roky, 13.00 Pohybové hrát-
ky pro děti 1–2 roky
 Čt 20. 4. 9.30 Tvoření korálkových 
náramků, 13.00 Volná herna,
14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 21. 4. 10.00 Tvořílek pro děti 
2–3 roky
 Ne 23. 4. 14.00 – 17.00 Svatovoj-
těšský jarmark
 Po 24. 4. 10.00 Tvořílek pro děti – 
Stříháme, skládáme, lepíme
 Út 25. 4. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 2–3 roky,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 2–3 roky
 St 26. 4. 10.00 Hrátky pro všestran-
ný rozvoj pro děti 1–2 roky,
13.00 Hrátky pro všestranný rozvoj
pro děti 1–2 roky
Čt 27. 4. 10.00 Hudební Miniškolička 
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 
14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 28. 4. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let

Rodinné a mateřské centrumRodinné a mateřské centrum
P d b

Žáci 7. ročníku na úspěšném lyžařském výcviku na Soláni
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Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po  8.00 – 14.15
Út  8.00 – 18.00
St  8.00 – 14.15
Čt  8.00 – 14.15
Pá  8.00 – 14.15

V  tuto dobu je možné využívat
12  PC a Internet zdarma. Denní limit
na  návštěvníka je 1 hodina. Za  po-
platek je možnost tisku, kopírování
a ukládání dokumentů na média, vaz-
bu do  kroužkové vazby, laminování
dokumentů. 

V případě konání kurzů nebo jiných
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností omezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
Práce na PC pro pokročilé
20 hodin (700 Kč)
Internet a  komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
Podvojné účetnictví pro začáteční-

Vzdělávací střediskoVzdělávací středisko
 Základy daňové evidence  
30 hodin (1 000 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 kur-
zu je minimálně 8 účastníků. Hlaste 
se na  telefonním čísle 571  110  425, 
739 095 315 nebo přímo v sídle Nada-
ce Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvo-
říme pomocí různých kreativních tech-
nik. Bližší informace vám poskytne lek-
torka, paní Eva Bartošová, na tel. čís-
le 777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží
Plán aktivit na duben: šitý patchwork

Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje člen-

kám ZO Českého svazu žen ve Slavičí-
ně a všem pořadatelům „Fašanků“ za fi-

nanční dar ve výši 3 000 Kč. Dar bude 
použit na podporu projektů nadace.

Připravujeme:
Slavičínský čtyřboj ženských
družstev o pohár města Slavičína
V sobotu 20. 5. 2017 od 14.00 hodin 
Vás čeká tradiční soutěž v kuželkách, 
hodu na koš, kopu a střelbě na branku.
KDE: Sportovní hala a kuželna ve Sla-
vičíně 
PRO KOHO: čtyřčlenná družstva žen 
od 18 do 99 let (místní i přespolní fir-
my, organizace a spolky nebo jakkoliv 

sestavená družstva)
VSTUP: volný, občerstvení pro soutě-
žící i pro návštěvníky zajištěno
INFO: Nadace J. Pivečky – 571 110 425,
739 095 315, njp@pivecka.cz,
DDM – 577 341 921, 604 155 312, kd-
mslav@zlinedu.cz
Těší se na Vás pořadatelé: Nadace Jana
Pivečky a Dům dětí a mládeže Slavičín.

 Výtvarný příměstský tábor:
10. – 14. 7. 2017
 Anglický příměstský tábor:
14. – 18. 8. 2017

Pozvánka do Miniškoly
ZŠ Slavičín – Malé Pole

zve budoucí prvňáčky a  jejich rodiče
do Miniškoly. Program pro „malé ško-
láčky “ se uskuteční ve dnech 19. a 26.
dubna od 15.00 do 16.00 hodin. Bližší
informace, případně změnu termínu,
sledujte na plakátech ve škole, školkách
a na stránkách ZŠ Slavičín – Malé Pole.

Během Miniškoly se děti seznámí se
školním prostředím, mohou si vyzkou-
šet, jaké je to být opravdovým školá-
kem. Budou plnit jednoduché úkoly, blí-
že se poznají s paními učitelkami a při-
praví se tak na snadnější zahájení škol-
ní docházky. Pro Vás, rodiče, to bude
jistě zajímavá zkušenost sledovat své-
ho budoucího školáka při práci v kolek-

tivu. Případné dotazy Vám budou zod-
povězeny zkušenými pedagogy přímo 
na místě. Miniškola se v minulých letech 
stala velmi oblíbenou a hojně navště-
vovanou, a proto věříme, že si najde-
te i letos čas k její návštěvě. Přejeme 
Vám pěkné zážitky a těšíme se na Vás! 

Zápis do první třídy
Srdečně zveme všechny rodiče 

s budoucími prvňáčky k zápisu do prv-
ní třídy v ZŠ Slavičín – Malé Pole, kte-
rý bude probíhat ve dnech 4. a 5. dub-
na 2017 v budově ZŠ Malé Pole. Za-
psány budou děti narozené od 1. září 
2010 do 31. srpna 2011. K zápisu se do-
staví i děti, kterým byl v loňském roce 
povolen odklad školní docházky. Zá-
konní zástupci s sebou přinesou rod-
ný list dítěte a občanský průkaz. Další 
informace jsou uvedeny na stránkách 
školy www.zsmalepole.cz.

Mgr. Hana Nepovímová 

Kouzelný karneval
V sobotu 4. března 2017 jsme se se-

šli v hojném počtu na Kouzelném karne-
valu, který se konal v sále místní Soko-
lovny. Letos jsme si přizvali na pomoc 
profesionála ve svém oboru, moderá-
tora a kouzelníka Jirku Hadaše, který 
se akcím tohoto typu věnuje již 15 let. 

Jako každý rok, i tentokrát si ma-
minky pro své děti připravily rozmani-

té a někdy i vskutku originální masky. 
Malých i velkých účastníků bylo oprav-
du hodně. Děti si zasoutěžily, zatan-
covaly, zakouzlily, některé si odnesly 
s  sebou sladkost za  pěknou masku 
nebo vyhrály nějakou pěknou cenu 
v tombole. Děti se také mohly vyfo-
tit v malém fotokoutku nebo s Ma-
xipsem Fíkem, který věrně doprová-
zel moderátora.

Fotografie z této vydařené akce si
můžete prohlédnout na stránkách naší 

ZŠ Malé PoleZŠ Malé Pole školy nebo na  facebookové stránce
Kouzelný karneval (Jiří Hadaš).

Tímto bych chtěla poděkovat hlav-
ně moderátorovi, který byl skvělým
průvodcem a  vykouzlil v  sále výbor-
nou atmosféru, dále sponzorům Bytex
Home, Camo, NTS Prometal Machining,
Nářadí Vítek, Remax, Hopa CZ, Flores
Outdoor, Vývařovna Malaník, Nicoma,
Papírnictví Vacl, AE Partner, Jasmín,
rodičům žáků naší školy, kteří přispě-
li buď finančně, nebo darem a městu
Slavičín za finanční podporu této akce.
A největší dík patří všem návštěvníkům
karnevalu, bez kterých by se tato akce
neobešla. Budeme se společně s celým
kolektivem naší školy na Vás všechny
těšit zase příští rok.

Za kolektiv ZŠ Malé Pole 
Mgr. Barbora Chovančíková
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Soutěž ve hře na smyčcové nástroje
Dne 8.. bbřezna 2017 se v ZUŠ Slavi-

čín konaloo ookresní kolo nárrodní soutě-
že ve hře na  smyčcové náástroje. Naši 
školu reprrezzentovaly za klaavírní spolu-
práce uč. VVěěry Hájkové žaččky ze tř. uč.
Hany Petrrů a získaly: Kateřina Matúšů 
(O. kategooriie – 2. místo), Nikola Peško-
vá (O. kateeggorie – 2. místoo), Anna Pet-
rů (VI. kateeggorie – 1. místo)), Eliška Sou-
kupová (VVIIII. kategorie – 2.. místo). Bla-
hopřejeme!

Základní umělecká škola Slavičín
Koncerty absolventů
hudebního oboru 
sáál ZUUŠ, 18.00 hoodin
útterý 4. dubna 2017

Zuuzana Durďáková (klavír), Šarloo-
taa Hovvěžáková (klaavír), Markéta Kudee-
loová (hhousle), Adam Křek (klavír), Daa-
vid Manduch (kytara), Antonín Šmoo-
teek (kklarinet)
útterý 11. dubna 2017

Joosef Bařinka (akordeon), Kateři-
naa Děddková (kytara), Martina Ocelíkoo-
váá (klaavír), Monikaa Strnadová (houss-
lee), VVítek Svobodda (klavír), Denisa 
Žaallmanová (klavíír)
útterý 25. 4. 20017

Doominik Barooš (klavír), Tobiáš 
Drápaala (klavír), AAnna Petrů (saxoo-
foon), HHubert Plášeek (klavír), Alexann-
drra Šmmotková (hoousle), Kateřina Váá-
ňoová (příčná flétnna)

Příměstský tábor „Kamarád“
D o   l é t a  z b ý -

vá j e š tě  m n o h o
času, ale vzhledem
k tomu, že někdy je
potřeba nahlásit

termíny dovolených, naplánovat zá-
jezdy, a tudíž tak rozplánovat i dětem
prázdniny, informujeme s předstihem.

O prázdninách v měsících červen-
ci a srpnu nabízíme již šestým rokem
příměstský tábor. Tato moderní forma
táboru bez přenocování s různorodým
programem určitě splní očekávání při-
hlášených dětí. Na své si přijdou spor-
tovci, kutilové, milovníci zvířat. Celotá-
borová 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 zá-

žitek dětí ve volných dnech prázdnin.
Program je dále zaměřen na  rozvoj
komunikačních dovedností, týmovou
spolupráci, kreativitu, tělesnou zdat-
nost, zvyšování sebedůvěry a v nepo-
slední řadě na  osvojení praktických
informací.

Termíny a časový harmonogram:
I. termín: 3. 7. – 14. 7. 2017 (8 dnů)

delší termín je vzhledem  ke státním
svátkům 5. 7. a 6. 7. (možno se přihlá-
sit i na jednotlivé dny).

II. termín: 7. 8. – 11. 8. 2017 (5 dnů)
Denně od 8.00 – 16.00 hod.
Co je v plánu?
Výtvarné, literární a diskusní akti-

vity, závody, soutěže, skupinové hry, 
výlety po  okolí, koupání, relaxační 
aktivity, zajímavé a nové informace. 

Cena zahrnuje: 
Pedagogický dohled, obědy, od-

polední svačiny, pitný režim, vstup-
né, jízdné, pomůcky potřebné k  jed-
notlivým činnostem, odměny.

Více informací na níže uvedeném 
kontaktu. Příměstské tábory se usku-
teční při dostatečném počtu přihláše-
ných, minimálně 10 účastníků. K vy-
branému táboru po přihlášení a plat-
bě dostanete podrobnější informace 
k programu tábora.

 Co bylo... co je... co bude...
Průběžně probíhají na  školských 
zařízeních programy specifické pri-
mární prevence zaměřené na  řadu 
různých rizikových typů chování jako 
je agrese, šikana, kyberšikana, rasis-
mus a xenofobie, záškoláctví, závis-
lostní chování, spektrum poruch pří-
jmu potravy apod. Programy zahrnují 
nejen jednotlivé typy rizikového cho-
vání, ale i rozvoj komunikativních do-
vedností, zvyšování sebedůvěry, se-
bejistoty, nácvik sociálních dovednos-
tí, nácvik schopnosti čelit tlaku riziko-
vých vrstevníků apod. V tomto škol-
ním roce máme nasmlouvány progra-
my na 16 školských zařízení v regio-
nu, každou školu, každý třídní kolek-
tiv standardně 2x. Naše prevence je 
dlouhodobá a programy na sebe na-
vazují. S kolektivem je vedena syste-

matická práce.
 Proběhne dubnová velikonoční no-
covka s programem v klubu – a v plá-
nu jsou další.

 V březnu proběhlo další vzdělávání 
pěstounských rodin, které se věnova-
lo problematice vztahové vazby u dí-
těte v náhradní rodinné péči. 

 Pokračuje celoroční hra „Otazní-
ky života dětí a mládeže“. Každý mě-
síc jiné téma, jiný otazník, jiné aktivi-
ty – jedna hlavní a  čtyři dílčí. Téma-
ta jsou řešena zážitkovou, zábavnou 
formou. Témata, která už proběhla, 
byla zaměřena na  vrstevnické vzta-
hy, na zdravý životní styl, na komuni-
kativní dovednosti, šikanu a její pro-
jevy a  multikulturní problematiku. 
V měsíci dubnu bude aktuálním téma-
tem vandalismus. Poslední květnové 
téma bude zaměřeno na rozvoj osob-
nosti. Celkové vyhodnocení celoroční 
hry proběhne v červnu.

Metody naší práce
 zážitkové programy, konzultace, 
individuální a skupinová práce, verbál-
ní a neverbální aktivity, psychosociál-
ní hry. Celkově klademe důraz na ak-
tivity vedoucí k posílení vzájemné ko-
munikace, spolupráce, sebehodnoce-
ní, zdravé sebevědomí, uvědomění si 
individuality, ale i přizpůsobení se sku-
pině. Podrobné informace k činnosti 
zařízení jsou na webových stránkách. 
 Naše cílová skupina: 7 – 15 let

Poskytované služby:
nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež 
specifické programy primární 
prevence 

Jsme:
Držitelem „Pověření pro výkon so-
ciálně-právní ochrany“.
 Držitelem „Certifikátu odborné 
způsobilosti na programy specifické 
primární prevence poskytované v rám-
ci školní docházky“.
 Registrovanou sociální službou 
na  provoz nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež.

Činnost R-Ego, z. s., dlouhodo-
bě podporují: Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, 
město Slavičín.

Ko n t a k t :  R - Eg o,  z .  s . ,  n á m .
Mezi Šenky 19, 763  21 Slavičín, tel: 
577  341  446, 732  713  014, e-mail: 
pc.r-ego@tiscali.cz, www.r-ego.cz.

R-Ego, z. s., informuje…R-Ego, z. s., informuje…

Domácí zápasy v dubnu 2017:
KKrajskýý přeboor
KKK CAMMO Slavvičín A  – TJ Gumárnyy 
ZZubří, sooobota 11. 4. 201177, 16.330 hod.

KKrajskáá soutěž
KKK CAMMOO Slavičín B a CC uukonččily sou--
ttěž v měěěsíci březnu 20017

 Prooonájemm zrekonstruuovanéé 
kkuželnyy – 1 hood./dvě ddráhy//300 Kč,, 
vvhodné pro skkupiny i  jednotlivce,, 
informaacce na  tel.: 60044  7155  537 –– 
PPavel Sllááma

Nabízíme ffirmám mmožnost svéé 
pprezenttaace v  prostooráách kkuželny,, 
informaacce na  tel.: 60033  9199  154 –– 
MMgr. Aleeš Ptáček

wwww.kkkslavvicin.czz

Zakončení Camoligy
Zvemme všech-

nny účassttníky aa pří-
zznivce C AMOOLI-
GGY – ammaatérskéé ku-
žželkářskké soutěže 
–– na slaavvnostnní zakonnččení aa vyhlá--
ššení výýssledků ročníkku 20166/2017,, 
kkteré prroběhnne v páttek 21. 4. 20177 
ood 17.3300 hod. ve vellkém sále Re--
sstauraccee zámeek Slavviččín. PPo ofici--
áálním prrogrammu volnáá zzábavva a dis--
kkotéka DDJ Aleše Ptáččka proo všech--
nny geneerrace!

Kuželkářský klub 
Slavičín

muži „AAA“ – divvize, skkupina „D“
nedělee 22. 4. Veelká Bíteeš 10.155 hodin
nedělee 16. 4. Břeclavv 10.15 hodin
nedělee 330. 4. PPelhřimoovv 10.155 hodin

muži „BB“ – I. BB třída 
sobotaa 8. 4. NNevšová 15.30 hodin
sobotaa 22. 4. Lukov 1166.00 hodin

dorostt – krajsský přeebbor
sobotaa 1. 4. Brumov 100.00 hhodin
sobotaa 15. 4. Hluk 100.000 hodin
sobotaa 29. 4. RRožnov p. Radhhoštěm 
10.00 hhodin

žáci – kkkrajskýý přeboor
sobotaa 8. 4. BBrumovv 99.30 aa 11.15 
hodin
sobotaa 22. 4. Štítná nn. Vlááří 9.30 
a 11.155 hodin

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičínín
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Po 14 kolech ligy, ve kterých soupe-
řilo osm týmů ze Slavičína a okolí, pro-
běhlo dne 5. března 2017 vyhlášení ví-
tězů. Zlato získali tzv. „přespolní“ – hrá-
či převážně z okolí Valašských Klobouk.

Putovní pohár AFSL 
převzal tým LITRPOOL 

Mistr ligy Litrpool byl v průběhu soutě-
že bezkonkurenční a prošel ligou pou-
ze s jednou remízou a prohrou. Stříb-
ro získal tým KGB a bronz Pivní Armá-
da. V rámci vyhlášení se rozdávaly také 

Memoriál Jožky Štrbáka
v sálovém fotbalu – futsalu

V pátek 14. dubna 2017 se koná ve sportovní hale ve Slavičíně tradiční Me-
moriál Jožky Štrbáka v sálovém fotbalu – futsalu hráčů nad 35 let. Prvenství 
z loňska obhajuje tým TVD Nicoma, který ve finále přehrál celek HOPY. Začá-
tek turnaje je v 9.00 hodin, občerstvení je zajištěno, srdečně zvou pořadatelé!

Sovy přivítaly jaro
S prvními slunečními paprsky také

slavičínské skautky a  světlušky vyra-
zily na  svou první vícedenní výpravu
s přespáním. Azyl nám poskytli skau-
ti v  Brumově-Bylnici, jejichž klubov-
nu jsme využily k aktivitám a celkové-
mu zázemí. Nejenže si skautky a svět-

lušky samy připravovaly stravu během 
celého víkendu, také došlo na  vy-
zkoušení některých tábornických do-
vedností, jako je rozdělávání ohně, 
orientace v  terénu a  balení batohu. 
Trocha teorie s  ukázkou praxe ni-
kdy neuškodí, součástí programu 
byly i  základy zdravovědy. V  našem 
nabitém programu se ovšem našel pro-
stor i pro hry a veselé příhody, užily 
jsme si spoooustu legrace. Tak zase 
brzy! Vedení družiny Sov

Vstříct mezinárodnímu skautingu
Roverský kmen RS CAVITAS je v na-

šem středisku společenstvím starších 
skautů, kteří podnikají výpravy za dob-
rodružstvím. V nedávné době jsme na-
vštívili naše bratry ze spřáteleného 

individuální ceny, nejlepším střelcem 
se stal Tomáš Zoubek (Litrpool), nej-
lepším brankářem Jan Halaxa (KGB) 
a byla také oceněna jediná zástupky-
ně z řad žen hráčka Michaela Maňaso-
vá (Legendy ze střídačky). Všem oce-
něným gratulujeme!

Jako každoročně měl průběh ligy
sportovně přátelsky laděnou atmosfé-
ru, za kterou vděčíme zejména skvělým 
divákům a všem hráčům. Velký dík pa-
tří všem organizátorům ligy a partne-

rům jako je Pivovar Hrádek – R. Svo-
boda, Outdoor-a-sport.cz – L. Floreš,
Hopa CZ – T. Bonko a městu Slavičín,
kteří ligu finančně podpořili.

Pátý ročník je již minulostí a může-
me začít spekulovat, jaký bude ten dal-
ší? Kolik týmů se přihlásí? Vrátí se pu-
tovní pohár do Slavičína? Na další se-
tkání a sportovní zážitky se těší orga-
nizátoři AFLS. 

Pavel Pinďák, Prokop Šuráň, 
pořadatelé AFLS

Ze skautského kotlíku střediska Liesek na Slovensku. Blízké 
Roháče jsme využili k  lyžování a  ter-
mální koupaliště k relaxaci. Večer byl 
ve znamení společných zážitků se slo-
venskými skauty.

Zábava je jen jedna část našeho
programu. V našem kmeni se snažíme 
soustředit na skautské vzdělávání. Ně-
kteří z nás tak navštívili skautský vzdě-
lávací seminář v Brně, jehož těžištěm 
bylo autentické svědectví ženy, která 
strávila 18 let v sovětských gulazích.

Ham

Milí přátelé, už jste o našem festi-
valu četli v nové knize Michaely Heč-
kové O městech a  lidech?  Máme ob-?
rovskou radost, že Neleň! patří ke 33
komunitním klenotům v celém Česku.
Velmi si ocenění v konkurenci s jinými,
skvělými projekty vážíme a bereme jej
jako závazek k  další práci. Nicméně
především Vaše podpora nám pomoh-

Na 3. ročník Neleň! zve i kniha O městech a lidech
la s rozhodnutím realizovat 3. ročník. 
Tentokrát se společně sejdeme 3. – 5. 
listopadu 2017 a věříme, že nám hned 
v začátcích podáte pomocnou ruku. 

K cílům Neleň! festivalu patří ze-
jména snaha o rozvoj společné komu-
nity. I proto bychom do týmu rádi za-
pojili mladší generaci, která projekt 
obohatí svými nápady a odlišným pří-
stupem k organizaci. Pokud je Ti mezi 
15–20 lety, neleníš a baví Tě dění ko-
lem sebe, pak jsi ideálním kandidátem 
do party. Neváhej udělat jednoduchý 
krok, napiš nám na Facebook nebo e-
mail nelen@nelen.cz. Zároveň hle-
dáme nadšené, talentované, mladé 
i zkušené, kteří žijí pro svůj koníček, 
práci nebo komunitu a chtějí vystou-

pit se svou vizí či příběhem na 3.  roč-
níku. Pošlete nám, prosím, e-mail 
do 30. dubna 2017, nechceme nikoho 
opomenout.

Děkujeme všem, kteří se i  letos
rozhodli nelenit a  přihlásí se k  naší 
výzvě, ať už oslovením mladších čle-
nů, nových vystupujících nebo finanč-
ní pomocí na účtu 2800960500/2010, 
abychom projekt znovu nastartovali.

P. S. Nezapomeňte! Knihu O měs-
tech a lidech najdete v Městské knihov-
ně Slavičín nebo na pultech knihku-
pectví. Budeme tam!

Za tým Neleň! Ivana Častulíková ml. 
a Karel Humpola

Tento projekt je podpořen městem 
Slavičín.

Varhaannní konceert v místnnímm koste-
le není běěžnou zálležitostí. AA ten ne-
ddělní, konnaaný 5. břeezna 2017, mměl spe-
ccifický úččeel, protože byl ,,pro  Toma““ 
–– malého ttěžce nemocnéhoo chhlapce. 
My, kteří jssme se zzúčastnili, jssme od-
ccházeli okkoouzleni hhudbou sttarrých mi-
sstrů a přeekrásnýmm zpěvem sóólistů. 

Za tennto hodnotný zážitek chce-
me předeevvším podděkovat dducchovní-
mu otci MMaarianovi, který všechhno zor-
gganizovall aa má velkkou zásluhhu nna tom, 
žže tito ummmělci přijali pozvání a z ne-
ddělního ooddpoledne učinili ssváátek.

Děkujjeeme všemm za otevvřeená srd-
cce a  štěddrou dlaňň. Vybranná částkaa 
31  321 Kčč byla pooukázána nna  účett 
ččíslo 54555545545//0100 u  KKomerční 
banky. Můůže nás hhřát pocitt, žže jsmee 
také přisppěli ke zmmírnění utrrpeení ma-
lého dítěte. 

Orrel jednota SSlavičínn

Benefiční varhanní 
koncert „pro Toma“

Poděkování
Klub ddůůchodcůů ve Slavičíněě děku-

jje touto cceestou zaa krásné aa mmilé vy-
sstoupení kkrojovaných dětí zze ssídlištěě 
VVlára dnee 1. březnna 2017. VVeelký díkk 
zza krásnéé ppísničky a tanečkyy ppatří ře-
dditelce Žaanetce Sppurné a uččittelkám. 
TTěšíme see na dalšíí setkání.

V rámmcci dodržoování traddic jsme si 
připravilyy fašankovvé setkání u koblíž-
ků. Také ppan Ing. JJaroslav KKoončickýý, 
sstarosta mměsta, ppřijal našee ppozvání 
aa zúčastnill se našehho posezeeníí, za cožž 
mu děkujjeeme.

Za Klubb ddůchodcců Božena MMačkováá
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Zapsaný spolek pro „Výstavbu kap-
le“ Vás chce seznámit s postupem prací
při výstavbě kaple Svatého Ducha v lo-
kalitě Slavičín-Hrádek, naproti Domů
s pečovatelskou službou, za potokem
Říka, vedle cyklostezky, dětského hřiš-
tě a parčíku s posilovacím zařízením pro
starší občany.

Dle aktuální finanční situace se

připravujeme na dokončení schodiště 
ke  kapli vč. bezbariérového přístupu 
a následně na započetí hrubé stavby. 
Tento záměr můžeme realizovat díky fi-
nanční podpoře, které se nám dostává 
od  institucí, firem i soukromých pod-
nikatelů, a vstřícnému postoji občanů 
a jejich pomoci prostřednictvím sbírek, 
které máme schváleny Právním oddě-

Výstavba kaple ve Slavičíně-Hrádku
lením Krajského úřadu Zlín.

Touto cestou chceme vyjádřit po-
děkování městu Slavičín, firmě NTS 
Prometal, TVD – Technická výroba 
Rokytnice, farnímu úřadu Slavičín, 
J. Zemánkovi Slavičín-Hrádek a všem 
ostatním přispívatelům, kteří pod-
porují náš záměr jednak finančními 
dary, brigádami, ale i morální podpo-
rou, bez které by se nám vše dařilo 
zajišťovat mnohem hůře. Nelze opo-
menout vstřícný přístup osadního vý-
boru Slavičín-Hrádek, který nám po-
máhá zajišťovat údržbu plochy na po-
zemku kaple.

Celkové náklady od započetí stavby
do současnosti činily cca 2 000 000 Kč. 

Do budoucna se nám podařilo za-
jistit firmu pro zhotovení střechy. 
Na  její výrobu bude použito dřevo, 
které jsme obdrželi darem od města 
Slavičín po  schválení Osadním výbo-

rem Slavičín-Hrádek. Těžba bude pro-
vedena na základě smluvního zajištění.
V konečné částce za zhotovení střechy
se tento dar určitě projeví. 

Vzhledem k lokalitě umístění kaple 
v blízkosti hřiště, cyklostezky a domů
s pečovatelskou službou si nedovede-
me představit lepší místo pro občany
všech věkových kategorií pro jejich za-
stavení, zamyšlení a relaxaci.

Pokud máte zájem podpořit tento 
účel, uvádíme číslo sbírkového účtu:
245743398/0300. Jako variabilní sym-
bol uveďte rodné číslo nebo jméno
do zprávy pro příjemce, abychom Vám
mohli vystavit doklad na dar na uplat-
nění odpočtu daně z  příjmu. Jsme
ochotni Vás navštívit na základě doho-
voru na tel. 775 709 773 přímo v místě
Vašeho bydliště s vystavením dokladu,
který můžete rovněž použít pro odpo-
čet daně z příjmu.

Za  podporu záměru ještě jednou 
všem zainteresovaným děkujeme.

Vlasta Mudráková

Oslavu MDŽ připravuje místní orga-
nizace KSČM spolu s Levicovým klubem
žen od roku 1993. Snažili jsme se navá-
zat na tradici před rokem 1989 i přes vý-
roky pravice, že jde o svátek komunis-
tů, což je tak ojediněle chápáno dopo-
sud. Pochopení žen však bylo jiné a s ra-
dostí přijaly naši iniciativu, což potvrdi-
ly svou účastí na námi pořádané osla-
vě. Jejich účast se na oslavě v minulos-
ti pohybovala kolem 200 a více žen. Le-
tošní oslavy dne 6. března 2017 se zú-
častnilo cca 150 žen ze Slavičína a Va-
lašských Klobouk. Ženy jsme o konání
oslav informovali formou pozvánek,
prostřednictvím městského zpravoda-
je a městského rozhlasu.

Po zahájení a uvítání žen následo-
valo vystoupení dětí z mateřské školky
Vlára pod vedením paní ředitelky Spur-
né a učitelek mateřské školky. Po malé
přestávce vyplněné hudbou pana Raš-
ky vystoupily se dvěma vystoupeními
děti z Domu dětí a mládeže pod vede-
ním paní ředitelky Fojtíkové a vychova-
telek. Celkem z obou zařízení vystou-
pilo 35 dětí. Vystoupení dětí se ženám
velice líbilo a po zásluze bylo odměně-
no velkým potleskem. V průběhu oslavy
vystoupil se zdravicí předseda OV KSČM
Zlín s. Stanislav Remeš, který se zúčast-

nil oslavy jako host spolu se svou paní. 
Ve svém vystoupení připomněl historii 
oslav svátku MDŽ. Potom následovala 
hudba k poslechu i k tanci, konzumace 
občerstvení a hlavně diskuse žen s ka-
marádkami, kolegyněmi a spolupracov-
nicemi o tom, co se za rok událo nové-
ho v  jejich životě a rodině. Při hudbě 
a v pěkném prostředí čas příjemně ubí-
hal. Ženy jako výraz vděku za jejich ce-
loživotní práci, lásku a starost o rodi-
nu a děti byly obdarovány karafiátem 
a blahopřáním. 

Na závěr oslavy tak jako každoroč-
ně byla tažena tombola. Tombola byla 
tento rok obzvlášť bohatá, neboť ob-
sahovala 76 věcných cen, a to jednak 
od našich milých sponzorů, kteří byli 
jmenovitě uvedeni v  úvodním proje-
vu a také z prostředků darovaných sa-
motnými ženami „do kasičky“ při vstu-
pu do sálu. Srdečně děkujeme našim 
sponzorům a  ženám za  jejich věcné 
a finanční dary, bez nichž by se oslava 
MDŽ těžko zabezpečovala.

Po  tombole a  následujícím tanci 
byla oslava ukončena v  19.00 hodin 
a  ženy odcházely z  oslavy příjemně 
naladěné a  těší se, že se zase za  rok 
ve zdraví sejdou.

Jan Maček

V  sobotu 25. února 2017 se na 
obchůzku městem vydaly zvlášt-
ní postavy. Stará babka a  med-
věd v  doprovodu čtyř námořníků, 
muchomůrky, harmonikářky a dal-
ších stvoření společně s  vozidlem 
SDH Slavičín obcházeli město a při-
nášeli zprávu o tom, že končí období 
radovánek a plesů a čeká nás post-
ní doba.

Všichni zúčastnění touto cestou 
děkují občanům a  podnikatelům, 
kteří přijali „maškary“ a  poskytli 
jim finanční obnos i občerstvení. Vy-
braná částka byla rozdělena mezi 
místní organizace takto: Městská ne-
mocnice Slavičín obdržela 4 000 Kč, 

Charita sv. Vojtěcha 3 500 Kč, sdružení
Přátelé z lásky 3 500 Kč a Nadace Jana
Pivečky 3 000 Kč.

Na další setkání s „maškarami“ se 
můžete těšit příští rok a věříme, že
nám zachováte přízeň.

Za fašankáře Jitka Pfeiferová

Oslava MDŽ ve Slavičíně Fašankový průvod ve Slavičíně

Poděkování obci Jestřabí
Městská nemocnice Slavičín děkuje obci Jestřabí za poskytnutí dotace

na provoz v roce 2016 v částce 10 000 Kč. Dotace byla použita na financování
provozu nemocnice. MUDr. Libor Palkovský, ředitel nemocnice

Všechny jsme Vás zvali na nedě-
li 5. března 2017 k nám do Nevšové 
na karneval v novém kabátě !

Kdo jste se dali zlákat a  rozhod-
li se strávit tento den s námi určitě
nelitujete.

Už sama nádherná barevná vý-
zdoba nabádala k radosti a veselosti.

Tom a Jerry provázeli celým pro-
gramem plným úžasných věcí. Tanec,
hry ani představení kouzelníka ne-
zklamalo! Tou nejlepší tečkou na ko-
nec byla tombola pro děti.

Věřím, že se Vám všem u nás líbilo 
a příští rok se uvidíme znovu!

Budeme na Vás čekat opět s něčím 
novým a lákavým. Akce byla finančně
podpořena městem Slavičín.

Za Klub žen Nevšová M. Kosečková

Karneval v novém
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 8. dubna 2017
vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana 

Josefa KALÍKA
ý

 ze Šanova.
S láskou a úctou stále vzpomínají

manželka Jaroslava
 a dcery Andrea a Martina.

Dne 27. dubna 2017
vzpomeneme 13. smutné výročí úmrtí 

našeho  syna a bratra, pana Jiřího OTAVY
ze Slavičína. 

S láskou vzpomíná maminka,
Radek, sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 2. dubna 2017
vzpomeneme již 8. smutné výročí 
úmrtí pana Josefa ŠTĚPANČÍKA

j ýý
. 

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 12. dubna 2017 si připomeneme
85. výročí narození paní 
Boženy HUMPOLOVÉ

ý p

a dne 6. května 2017 uplynou 4 roky 
od úmrtí pana Mojmíra HUMPOLY. 

S úctou a láskou vzpomínají
syn Mojmír s rodinou a dcera Božena 

s rodinou.

Dne 14. dubna 2017 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás opustil pan Josef HASÍK

p y
. S úctou

vzpomínají synové Josef, Miroslav a dcera 
Libuše s rodinami.

Dne 5. dubna 2017
vzpomeneme 3. smutné výročí

úmrtí pana Jaroslava MÜNSTERA
z Nevšové.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Radmila s rodinou, syn Bronislav 

s rodinou a manželka Vladislava.

Dne 27. dubna 2017
uplyne 30 let od úmrtí pana

Miloslava HRABINY z Hrádku. 
S láskou a úctou stále vzpomínají 

a za tichou vzpomínku děkují manželka, 
synové a dcera s rodinami.

Dne 27. dubna 2017
uplyne jeden smutný rok od chvíle, 

kdy nás náhle opustil
pan Miroslav KŘENEK ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,
syn Luboš a dcera Jana s rodinou.

Dne 11. dubna 2017
vzpomeneme 4. smutné výročí

úmrtí paní Olgy MARYÁŠOVÉ ze Slavičína
a dne 25. dubna 2017 by se dožila 90 let.

Za tichou vzpomínku děkují 
syn a dcery s rodinami.

Dne 10. dubna 2017 by se dožil 95 let 
pan Karel HLAVIČKA ze Slavičína

a dne 26. dubna 2017
si připomeneme 23. výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami. 

Kdo byl milován,
nemůže být zapomenut.

Dne 23. dubna 2017
 by se dožil 40 let náš syn Jakub MACEK, 

který tragicky zahynul dne 7. června 2001. 
Za tichou vzpomínku děkují

rodiče, bratr a ostatní rodina.

Dne 23. dubna 2017
uplynou 2 roky od chvíle,

kdy odešla od všeho a všech,
co měla ráda, maminka, babička, teta,

paní Marie GAJDOŠÍKOVÁ ze Slavičína. 
S úctou a láskou vzpomíná 

dcera Milena s rodinou
a synové Eduard a Radek s rodinami.

Dne 1. dubna 2017 
vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí naší milované maminky

a babičky, paní Anežky ŠTĚTINOVÉ
y

 ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Světlana s rodinou.

Dne 26. dubna 2017
uplyne 30 smutných let od úmrtí

pana Josefa STRAŇÁKA
ý

.
 S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Marta s rodinou 
a rodina syna Josefa.

Dne 27. dubna 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

paní Blanky BERÁNKOVÉ ze Slavičína. 
S úctou a láskou vzpomínají

manžel a dcera Věra s rodinou.

Dne 16. dubna 2017 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí paní 

Márie HLAVICOVÉ
ý

. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel a syn s rodinou.

Dne 20. dubna 2017 
vzpomeneme nedožité 85. výročí narození

pana Huberta KŘÍŽE
ýý

a dne 8. března 2017 jsme vzpomněli 
19. výročí jeho úmrtí.

Vzpomínají na něj synové 
Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 2. dubna 2017 uplyne 7 smutných let
od úmrtí pana Vojtěcha KOZUBÍKA

p y
 z Divnic.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Marie
a Hanka, syn Vojta, vnoučata a pravnoučata. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. dubna 2017 vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní Bohumily KOVÁČOVÉ

p

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
manžel, syn a dcera s rodinami. Kdo jste ji

znali, vzpomeňte s námi.

Dne 15. dubna 2017 vzpomínáme nedožité 
80. narozeniny pana Antonína ARGALÁŠE

p

ze Slavičína a dne 19. dubna 2017 si
připomeneme 8. výročí jeho úmrtí. S láskou 

vzpomínají manželka, syn Libor s rodi-
nou a dcera Marie s rodinou. Za tichou 

vzpomínku děkuje rodina.
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Dne 8. dubna 2017 
by se dožil 70 let pan Dušan BERČÍK

ze Šanova. S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 8. dubna 2017 uplyne 20 let od úmrtí 
pana Jiřího ŠČUČINSKÉHO

p y
 z Rokytnice.

Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery s rodinami.

Dne 25. března 2017 
jsme si připomněli nedožité 75. výročí 
narození pana Alexandra VIKTORINA

ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje

dcera Věra s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 29. dubna 2017 
vzpomeneme 2. smutné výročí

úmrtí pana Františka NOVÁKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 24. dubna 2017 vzpomeneme 
100. výročí narození paní Marie ŘEHÁKOVÉ

p

z Hrádku. Dne 29. července 2017 uplyne 
21 let od jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku

děkují dcery a syn s rodinami.

Dne 12. dubna 2017 vzpomeneme 
1. výročí úmrtí paní Ludmily MUDRÁKOVÉ

p

a dne 29. dubna 2017 uplyne 12 let od úmrtí
pana Jaroslava MUDRÁKA

p y
. 

S láskou a úctou na rodiče vzpomínají syn 
a dcera s rodinami.

Dne 10. dubna 2017 oslaví 
pan Vincenc LUKÁŠ životní jubileum.

Z celého srdce mu přejeme pevné zdraví
a hodně sil do dalších let. 

Dne 9. dubna 2017 to budou
4 roky od chvíle, kdy nás opustila a stále
nám moc chybí jeho žena, naše maminka 

a babička, paní Ludmila LUKÁŠOVÁ. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Dcery Dana a Ludmila, vnučky Lucie,
Denisa a Diana s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Adam a Ludmila Chmelovi – syn Adrian
Jiří a Jana Dudkovi – dcera Adéla
David Horňák a Radmila Raková – syn David

SŇATEK – ÚNOR
Daniel Cabák a Veronika Dostálová
Tomáš Bonk a Rozálie Studenková

ÚMRTÍ
 1. 2. 2017 Blanka Jozefčáková, 95 let, Slavičín
13. 2. 2017 Marie Drábková, 91 let, Slavičín
18. 2. 2017 Anna Studeníková, 79 let, Šanov
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpra-
vodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství,
dostavte se, prosím, na  matriku Městského úřadu 
Slavič ín k   podepsání souhlasu se zpracováním 
a  zveřejněním osobních údajů na  základě zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obec Šanov v  roce 2016 realizovala 
projekt „B. j. 12 PB – KODUS Šanov“, 
komunitní dům pro seniory, který byl 
spolufinancován z  prostředků Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR. Jedná 
se o 12 bytových jednotek o výměře 
do  45 m2 (kuchyň vybavena kuchyň-
skou linkou včetně spotřebičů, pokoj, 
koupelna s WC a předsíňka). Byty jsou 
bezbariérové včetně výtahu.
Podmínky přidělení bytu:
Věk 60 a více let
 Invalidní důchodce nesplňující pod-
mínku věku

Služby města Slavičín s.r.o.
Pod Kaštany 50
763 21 Slavičín
tel.: 777 320 951, 777 320 952
Nabízíme tyto služby:
 čištění pozemních komunika-
cí, parkovišť a  jiných zpevněných 
ploch (Aebi 5500)
 doprava betonu a prodávaných 
materiálů
opravy a  údržba veřejného
osvětlení, práce vysokozdvižnou 
plošinou (Avia)
 opravy výtluků a  trhlin na po-
zemních komunikacích Infrasetem
 práce stavebními stroji (UNC, 
vibrační deska, řezačka asfaltu 
a betonu)
prodej hutního materiálu II. 
jakosti
 prodej písku, štěrku, kameniva 
různých frakcí, žulových kostek a ji-
ných stavebních materiálů
 prodej mulčovací kůry
 prodej použité dlažby (zámko-
vá, betonová atd.)
 přistavení a odvoz velkoobjemo-
vých kontejnerů (5 m ³, 7 m ³, 9 m ³)
 sečení travnatých ploch (zahrad-
ní traktor, křovinořez)
 silniční nákladní motorová do-
prava (Man, Multicar)
 vyklízení bytů, domů, sklado-
vacích prostor s možností odvozu
 zednické, obkladačské a  dlaž-
dičské práce

Ceny strojů ,  prací a   mate-
riálů jsou uvedeny v  cenících na
www.smslavicin.cz. 

Komunitní dům pro seniory v Šanově
Nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit
bytový dům, rodinný dům nebo byt (for-
mou čestného prohlášení)
Přihlášení trvalého pobytu v  obci
Šanov
Ekonomické podmínky pronájmu
bytu:
 Nájemné dle vel ikosti  bytu 
do 2 025,00 Kč
 Záloha na  energie (plyn, elektři-
na) – cca 1 500,00 Kč
Vodné 16,00 Kč za 1 m3 

Stočné 400,00 Kč za osobu a rok
Poplatek za odpad 380,00 Kč za oso-
bu a rok
Provoz „Komunitního domu“ byl za-
hájen 15. března 2017.
Zájemci mohou podat žádost osobně
v  úřední hodiny Obecního úřadu, pí-
semně na adresu Obecní úřad Šanov,
Šanov 77, 763 21 Slavičín nebo e-mai-
lem ousanov@volny.cz.
Případné dotazy na telefonu
577 341 634 nebo 739 659 550 

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání
ateliéroové foto dětí, rodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služebb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 16.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer

MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že
ve dnech 24. – 28. dubna 2017

neordinuje.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Restaurace zámek Slavičín, s. r. o., 
přijme kuchaře i servírku. Nástup ihned. Tel.: 733 107 113.
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 AUTOBAZAR  UHERSKÝ BROD

Jsme specialisté na značku ŠKODA 
(25 vozů Škoda ihned k prohlédnutí)

Plus další značky v nabídce
 Dále zajistíme dovoz všech značek kvalitních vozů z Německa

Naše služby:
 VÝKUP VOZIDEL  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ prodeje

Vaše auto i na PROTIÚČET Výhodný PRODEJ NA SPLÁTKY 
LEVNÉ zákonné POJIŠTĚNÍ  Prodloužená ZÁRUKA 

www.auto-m.cz
Volejte: 777 750 025 
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ZEEMNÍ PRÁÁCE, ZÁÁKLADY, 
PPŘÍPOJKKY A TERRENNÍ 

ÚPPRAVY
DOLNÍÍ LHOTA 172

(U LUUHAČOVIIC)
TEL.: 7775 553 3335

Restaurace Záložna 
přijme servírku

ranní smmměna po – pá
Více infooormací na tel.:

6044 287 4144.
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SADBOVÉ BRAMBORY
Jarní květiny, letničky, trvalky
SAZEČKA, KRMNÁ ŘEPA A JINÉ !!
Hnojiva, pšenice, ječmen, šroty
a ostatní
Zahrádkářské a chovatelské
potřeby, Slavičín-Horní
náměstí 109

VŠE PRO PSY, KOČKY,
HLODAVCE, PTACTVO
Široký výběr pamlsků a  doplňků.
Oblečky, pelíšky
obojky, kočkolity, peletky a krmivo
pro hlodavce.
Kompletní péče o srst
Tel.: +420 777 341 654
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 4. – 28. dubna 2017
Výstava výtvarné tvorby dětí
z  kroužků Domu dětí a  mládeže
ve Slavičíně.
Galerie městské knihovny, otevřeno
v půjčovní době.
Vernisáž: úterý 4. dubna 2017 
v   16.00 hodin, galerie městské
knihovny.

 Čtvrtek 6. dubna 2017
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Předškoláčci  s   rodič i  s i  opět
v knihovně užijí veselé čtení, malová-
ní, zábavné hry a soutěže pod vedením
skřítka Nezbedníčka. Ten jim předsta-
ví svou další oblíbenou knížku – Jedna
+ jedna = dvě. Začátek: 15.00 hodin,
sál v 1. podlaží knihovny.

Akce městské knihovny v dubnu
 1. – 2. 4. Sokolovna
Slavičínský šikula

 2. 4. Sokolovna
Sváťovo dividlo

 7. 4. Sokolovna
Valašský kumšt

 19. 4. Sokolovna
Kluby zdraví

 21. 4. Sokolovna
AnimáK Děkalba

 23. 4. Horní nám.
Svatovojtěšský jarmark

 28. 4. Sokolovna
Don Quijote de la Ancha

 29. 4. Sokolovna
Orient Show

Připravujeme:
Svátek matek – divadelní předsta-

vení Ženitba (KOS Komňa)
 Slavičínský Bajkap
 Májový volejbalový turnaj
Běh vítězství
Slavičínský čtyřboj ženských 

družstev
 koncert ZUŠ před radnicí
 Hra s osudem 

(ZUŠ Zlín-Malenovice)

POZVÁNKY A KALENDÁŘE

 Středa 5. dubna 2017
BĚHÁM, BĚHÁŠ, BĚHÁME ANEB JAK ZAČÍT 
BĚHAT RYCHLEJI, CHYTŘEJI A DÁL

, ,, ,

Přednáška Radomíra Bači a Mgr. Jiřího Dohnala, členů sportovního sdru-
žení Běhatlon určená široké veřejnosti.

Dozvíte se vše o kondičním běhání, o tvorbě vlastního tréninkového mo-
delu, a také jak se vypořádat s úskalími pravidelné pohybové aktivity. Oba
přednášející Vám poradí s výběrem vhodného sportovního oblečení a objas-
ní, jak má vypadat správný pitný a stravovací režim. Součástí akce je foto-
projekce a diskuze k tématu.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 Úterý 11. dubna 2017
DO KAZACHSTÁNU NA MALÝCH SKÚTRECH

ý

ANEB I CESTA MŮŽE BÝT CÍL
Cestovatelské zážitky na  besedě s Radkem Rebrošem z Rožnova pod

Radhoštěm a s Hynkem Přidalem z Brna, kteří se na malých skútrech vydali
na dobrodružnou cestu až k Aralskému jezeru do Kazachstánu. Aby jim to ne-
bylo málo, vzali to přes celý Kavkaz a celkově se jim trasa protáhla na 11 ti-
síc kilometrů. Přijďte si poslechnout, co vše je po cestě potkalo, a zhlédnout
fotografie a krátké video z výpravy.
Začátek: 18.00 hodin, Sokolovna. Vstup volný.

 Čtvrtek 13. dubna 2017
VESELÉ VELIKONOCE! 

Kreativní dílna pro zájemce o tvořivou činnost. Děti i dospělí si mohou
vytvořit nápadité velikonoční dekorace a zhlédnout inspirativní výstavu knih
k danému tématu.
Dětské oddělení knihovny, 13.00 – 16.00 hodin.

 Čtvrtek 20. dubna 2017
LEPŠÍ ŽIVOT SE SUPERPOTRAVINAMI
Přednáška a prezentace paní Aleny Hlavicové, výživové poradkyně.

Paní Alena Hlavicová Vám představí tzv. superpotraviny a potravinové
doplňky, které napomohou k vylepšení Vašeho zdravotního stavu při mno-
ha chronických či civilizačních chorobách. Seznámíte se s příznivými účin-
ky doplňků stravy, jako např. léčivých hub Reishi, Cordycepsu, rostliny Ga-
noderma, mořské řasy Spiruliny a mnoha dalších. Součástí besedy je ochut-
návka zdravé kávy.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

 Čtvrtek 27. dubna 2017
KDE ŽENY VLÁDNOU
Setkání s cestovatelkou Kateřinou Karáskovou.

Autorka stejnojmenné knihy Vás na fotobesedě přesvědčí, že Amazonky
mají i v současném světě stále své místo. Spolu s ní navštívíte společnosti,
kde mají navrch ženy. Poznáte mexické indiánky, které své muže překonávají
nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský
matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte nejromantičtější etni-
kum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápad-
ným kmenem, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.
Začátek: 18.00 hodin, sál v. 1. podlaží. Vstup volný. 
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Don Quijote de la Ancha
ve slavičínské Sokolovně

Oslava
Prvního máje
Místní  organizace KSČM spolu
s   K l u b e m  če s ké h o  p o h r a n ič í
př ipravují  pro občany Slavič ína
a   okolí oslavu 1. máje – Svátku
práce. Oslava proběhne v  pondělí
1. května 2017 od  14.00 hodin
na Sokolovně.
Kulturní program spolu s občerstve-
ním bude zajištěn. Na hojnou účast
se těší pořadatelé.

Poděkování
Spolek Přátelé z  lásky, z. s., který
sdružuje rodiny s handicapovanou
osobou, děkuje Českému svazu žen,
místní organizaci Slavičín a  všem
účastníkům fašanků za  finanční
dar 3  500 Kč. Částku využijeme
na činnost spolku. Ivana Sukaná

Městtské inffocentrumm Slavičín 
Váss srdečnně zve nna výstaavu

KKvěětnaaté 
llúkyy 

SSlavvičínnsskaa
Fotografie Ing. Vojtěcha Malíka

KKřehkáá krása ppřřírodyy 
zblíízka i z ddááli
Duuben 200177

Městtské inffocentrumm Slavičín 
po –– pá 9.000 – 16.00 hoddin,

vstuup zdarrmma

V  sobootu 22. dubna  22017 pořádá
Charitaa sv. Vojtěcha Sllavvičín 

zájezd na termální 
koupaliště Dunajská Streda.
Odjezd zze zasttávky U RRaadnicee v 6.00 
hodin, cceena 3000 Kč za ossoo-bu. PPřihlásit 
se můžeeete na ttel.: 731 6621 1222 nebo
osobněě na penzionu č.. 2235 v HHrádku.

Kalendář 
turistických akcí
 2. 444. H. LLhota –– DDoubbrava – 
Loučkaa
9. 444. Zděcchov – Puulčín – Hor. 
Lideč
16. 44. Vl. pprůsmyyk – Vrššatec – 
Brumovv
 23. 44. H. Lhhota – Koommoneec – Ma-
leniskaa – Luhaačovice
29. 44. Pitínnský škrrpál

OObbec Lippová Váás zve nna 

Otevírání 
studánky 

nnna Kužeelově vvesníkuu 
v nneděli 9. dubnnaa 2017.

Srazz u hřišště v 13.445 hoddin, 
vv 14.00 hodin se vyrazzí 

ke studáncee.
Akci zzakonččí posezzeení u oohně 

na míístním hhřišti.

U příležitosti významného výročí
slavičínské Sokolovny se mohou divá-
ci těšit na divadelní představení Diva-
dla Klauniky Brno. Svérázné zpraco-
vání osudů Dona Quijota a jeho věr-
ného služebníka Sancho Panzy, vznik-
lo v režii Bolka Polívky, představení 
tak nechybí humor, nadsázka, fanta-
zie ani mystifikace. V didaktické klau-
niádě se spojuje román Miguela Ce-
rvantese Saavedry s myšlenkami Jana 
Ámose Komenského. 

Toto představení patří k nejorigi-
nálnějším zpracováním donquijotské 

Cílem dubnové vycházky, kterou
pro Vás naplánovalo Městské infocen-
trum Slavičín, bude Lačnov a nedaleké
Vařákovy paseky. Túru můžete zahájit
návštěvou Muzea vypálených usedlos-
tí Vařákových pasek, které se nachá-
zí na severním konci Lačnova nedale-
ko horské chaty. Muzeum je otevřeno
o víkendech od 13.00 do 17.00 hodin.

Od muzea se můžete vydat po cyk-
lotrase Hornolidečská magistrála smě-
rem na Vařákovy paseky – cesta není ná-
ročná, vede lesem po vrstevnici, její dél-
ka je cca 3,5 km. Poté co se pokocháte
krásnou krajinou Vařákových pasek, se
můžete vydat po cyklotrase k Lačnov-
ským skalám. Odtud Vás zpátky do Lač-
nova dovede Naučná stezka Vařákovy

Tipy pro pěší turisty
Lačnov – Vařákovy paseky – šafránové louky

paseky. Délka trasy je přibližně 8 km.
V dubnu v okolí Lačnova jako na jed-

nom z  mála míst v  České republice
rozkvétají vzácné šafrány bělokvěté.
Louky hojně poseté drobnými fialový-
mi kvítky jsou dobře přístupné, jedna
z nich je v blízkosti lačnovského fotba-
lového hřiště.

Více informací nejen k  této trase 
získáte v  Městském infocentru Sla-
vičín, kde můžete zdarma získat i  tu-
ristické mapy zdejšího kraje. Jako dů-
kaz, že jste trasu absolvovali, zašlete
fotografii z jejího zdolávání na e-mail:
kultura@mesto-slavicin.cz. Autory do-
šlých fotografií v říjnu odměníme drob-
ným dárkem.

Městské infocentrum Slavičín

tematiky, což dokládají i nadšené ohla-
sy ve španělském tisku. V hlavní roli se
ve Slavičíně představí přední světový
chůdoherec Lennoire Montaine.

V pátek 28. dubna 2017 odehraje 
Divadlo Klauniky Brno dopolední před-
stavení pro žáky základních a středních
škol, večer v 19.00 hodin se bude ko-
nat představení pro veřejnost. Vstup
na večerní představení bude zdarma.

Divadelní představení doplní výsta-
va fotografických koláží Kateřiny Du-
bovcové s  tematikou této donquijot-
ské inscenace. Jitka Pfeiferová

Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení

Foto: Pavel Meisl
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Sokolovna ve Slavičíně je určitě jed-
nou z nejvýraznějších budov v našem 
městě a spolu s budovou knihovny – Ho-
rákovou vilou – tvoří kulturní centrum 
našeho města.

To, co se stalo před devadesáti lety 
v souvislosti se stavbou Sokolovny, je 
možné i z pohledu dnešních dnů posu-
nout do říše snů. Je určitě dobré tyto 
události připomenout, ale také vzpo-
menout nesmírné úsilí našich spoluob-
čanů, kteří se na stavbě Sokolovny po-
díleli a tyto sny naplnili.

Na úvod je správné sdělit, že zdro-
jem informací pro tento článek jsou 
tři příspěvky ve Slavičínském zpravo-
daji (srpen až říjen 1997) od pana uči-
tele Stanislava Merty a dále osobní de-
ník – stavební deník pana Josefa Za-
bloudila, ve kterém jako člen staveb-
ního družstva pečlivě zaznamenal v le-
tech 1926 až 1927 postup stavebních 
prací od příprav až po slavnostní ote-
vření Sokolovny.

Jak jsme došli k  rozhodnutí posta-
vit Sokolovnu? Donutil nás k tomu ne-
dostatek místností pro zřízení kina. Ně-
kolikrát jsme o místnostech vyjednávali 
s br. Strážnickým, ale nemohli jsme se do-
mluvit. Dnes už je věc za námi, ale tato 
historie jest jedna z těch, které mě v ži-
votě nejvíce mrzí.

Toto jsou první věty deníku pana 
J. Zabloudila na  straně 1. (Deník má 
celkem 28 stran.) Plány na stavbu zho-
tovil stavitel Kovařík z Přerova. Poze-
mek na  stavbu byl po  dlouhých jed-
náních zakoupen od  majitele zdejší-
ho velkostatku p. Lamberta Wichter-
leho v místní části „U Váhy“. Na valné 
hromadě stavebního družstva na jaře 
1926 bylo nadšeně rozhodnuto stavět 

Sokolovnu hned a celý projekt tak rea-
lizovat. Kde na to vzít dost peněz – to 
se nevědělo. Nakonec došlo k odlože-
ní stavby na jaro roku 1927 s tím, že se 
bude postupně shromažďovat staveb-
ní materiál. Mladým členům Sokola se 
zdálo, že práce v přípravě stavby jdou 
pomalu a liknavě, jak píše pan Zablou-
dil. Nakonec na schůzi 27. února 1927 
došlo k návrhu na koupení 100 000 ci-
hel od br. Strážnického. A tím to oprav-
du začalo. Za devět dnů byly cihly koň-
skými a  kravskými potahy převezeny 
z cihelny na místo stavby a začala ra-
dostná doba práce. Stavební náklady 
byly odhadnuty na 220 000 Kč. Bylo roz-
hodnuto o pracovní povinnosti pro čle-
ny Sokola: muži 60 hodin nebo 120 Kč, 
ženy 30 hodin nebo 30 Kč a dorost 30 
hodin nebo 30 Kč. Kdo měl potah, pak 
pět dnů potahu.

Občané Slavič ínska př ispíval i 
na stavbu, každý dle svých možností. 
S kopáním základů se začalo v pondělí 
28. března 1927. Stavební materiál (ká-
men na sokl, dřevo na šalování a vaz-
bu i jiný materiál) vozily koňské i krav-
ské potahy. Do 27. května to bylo přes 
1 000 jízd – zdarma. Pracovalo se den-
ně od 6.00 do 20.00 hodin. Bylo roz-
hodnuto, že 1. května bude položen 
základní kámen do soklu Sokolovny (je 
tam uchován do dnešní doby). Z dení-
ku pana J. Zabloudila uvádím jen ně-
kolik informací k tomuto dnu.

Dne 1. května bylo slaveno polože-
ní základního kamene. V předvečer byl 
postaven máj na staveništi. Ráno 1. kv. 
hrála místní hudba budíček. … O  11 
hod na náměstí kdež byl vystaven zá-
kladní kámen s vytesaným letopočtem 
na ověnčeném voze vystaven. … Odpo-

ledne shromáždil se četný průvod před 
měšťankou a s hudbou odebral se na sta-
veniště. Průvodem vezen byl na ověnče-
ném voze kámen a při něm dva zedníci,
kteří ho měli položit. Okolo vozu krá-
čela čestná stráž Sokolů v slavnostním 
kroji. … Večer v den slavnostní sehráli 
ochotníci Sokola divadelní představení 
v sále Záložny.

Další práce na stavbě Sokolovny po-
kračovaly velmi rychlým tempem. Ně-
kdy sice chyběly dodávky cihel nebo
dřeva, ale vše se plynule zvládalo udě-
lat. Drobnou zajímavostí může být i to,
že dřevo z májek po jejich kácení ke kon-
ci května posloužilo na stavební práce
(májky byly ze Slavičína, Divnic, Rudi-
mova, Hrádku a Rokytnice). V průběhu
dalších prací byla provedena řada sta-
vebních změn v projektu, zejména pro
snížení celkových nákladů na stavbu.
Dne 15. června bylo rozhodnuto o da-
rování obecní louky pro zřízení cvičiš-
tě, což následně umožnilo řadu venkov-
ních aktivit Sokolů při cvičení.

V sobotu 20. srpna večer divadelní
ochotníci Sokola sehráli na Záložně di-
vadelní hru Kolíbka od Aloise Jiráska
a představení se vydařilo. Po divadle se
lidé seřadili do průvodu, který se za do-
provodu hudby vydal k Sokolovně. Tam
zazářilo nové elektrické osvětlení a byl
odpálen slavnostní ohňostroj. Bylo to
podle svědků moc krásné.

A nastala neděle 21. srp-
na 1927 – den slavnostního 
otevření Sokolovny. Znovu 
uvádím jen několik úryvků 
z deníku J. Zabloudila. 

Slavnostní neděle počala 
ranním budíčkem místní hud-
by za počasí jasného, mírně 
mlhavého. … Před polednem 
koncert místní hudby na ná-
městí. Mezitím se slunce jas-
ně rozzářilo a nastal nádher-
ný den. Odpoledne počali se 
sjížděti hosté ze všech stran. 
Před cihelnou br. Strážnické-
ho seřadil se průvod krojo-
vaných i v občanském oble-
ku. … Za náčelníky v krojích 
ohromný a nekonečný zástup 
lidí v občanském obleku, vše 

se odebralo o ¾ na 2 na Sokolovnu. Tam 
se krojovaní seřadili na cvičišti a prone-
seny ze schodů vedlejšího vchodu slav-
nostní řeči. Jednotně vše zakončeno řečí 
br. starosty Vozáka. … Následovalo ve-
řejné cvičení, které se úplně zdařilo. Po-
tom volná zábava u Sokolovny a nakonec 
taneční zábava v novém sále.

Slavnost se vydařila tak, že podle 
kronikáře podobné slavnosti naše měs-
tečko ještě nevidělo. V hojném počtu
se zúčastnily všechny okolní sokolské
jednoty, přijelo mnoho rodáků slavi-
čínských i těch, kteří v našem městeč-
ku kdysi pobývali. V průvodu šlo za do-
provodu místní a nivnické hudby 240
Sokolů v kroji a odpolední účast obe-
censtva byla přes 2 500 lidí. 

Budova slavičínské Sokolovny byla 
od kopnutí do země po její slavnost-
ní otevření postavena za  necelých
pět měsíců a slouží nám i po přestav-
bách po dobu devadesáti let dodnes.
Není to tedy říše snů pro dnešní dobu?
Ale může to být pozitivní a racionál-
ní příklad i pro nás lidi žijící v součas-
ném světě.

Na  závěr je jistě dobré uvést, že 
tělocvičná jednota Sokol byla od září
1890 pouze samostatným odborem
Luhačovské sokolské jednoty. Samo-
statnou jednotou se stala dne 18. úno-
ra 1912 s názvem Tělocvičná jednota
SOKOL Slavičín-Mladotice a tomu je le-
tos právě 105 let.

Za Klub přátel historie Slavičínska 
Miroslav Kadlec

90 let od slavnostního položení základního
kamene ke stavbě Sokolovny ve Slavičíně

Josef Zabloudil (druhý zprava)

Slavnostní otevření dne 21. srpna 1927


