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Poděkování za
sponzorské dary pro
Městskou nemocnici 
Slavičín v roce 2017

Poskytování
zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení

Informace k  podání přiznání
k dani z příjmů fyzických osob

Finanční úřad pro Zlínský kraj bude
v době výběru daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období roku 2017 poskytovat veřej-
nosti informace a nezbytnou součin-
nost potřebnou k řádnému splnění po-
vinnosti podat daňového přiznání. Z to-
hoto důvodu budou na územních pra-
covištích rozšířeny úřední hodiny v ob-
dobí od 26. března 2018 do 29. břez-
na 2018 denně od 8.00 do 17.00 ho-
din a  v úterý 3. dubna 2018 od 8.00
do 18.00 hodin.

Navíc bude tato služba poskyto-
vána i na Městském úřadě ve Slavičí-
ně (kancelář č. 208 v II. patře budovy 
radnice), a to dne 19. března 2018, tj. 
v pondělí, v době od 8.00 do 12.00 ho-
din a od 13.00 do 17.00 hodin. Služ-
ba bude zahrnovat zejména distri-
buci daňových přiznání, poskytnutí 
základních informací k vyplnění da-
ňových přiznání a převzetí daňových 
přiznání a případnou kontrolu jejich 
formální správnosti. 

FÚ pro Zlínský kraj

Správní rada fondu vyhlašuje vý-
běrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení města Slavi-
čín na opravy a modernizaci bytů, by-
tových domů a rodinných domů na úze-
mí města Slavičín.

Zápůjčky z  fondu lze poskytnout
fyzickým nebo právnickým osobám 
na tyto účely:
vznik nového bytu ve stávajícím by-
tovém nebo rodinném domě
rozšíření bytu ve  stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
výměnu oken (BD nebo RD)
obnovu střechy včetně klempíř-
ských prací (BD nebo RD)
 dodatečnou izolaci domu proti zem-
ní vlhkosti (BD nebo RD)
zateplení obvodového pláště domu
včetně fasády a  klempířských prací 
(BD nebo RD)
obnovu fasády domu včetně klem-
pířských prací (BD nebo RD)
zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě (RD)
vybudování, opravu a rekonstrukci 
balkonů a lodžií (BD)
vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu (RD)
vybudování WC (RD)
rekonstrukci bytového jádra vč. vy-
zdění, výměnu sanitární keramiky a vo-
dovodních baterií, nebo rekonstrukci 
koupelny nebo sprchového koutu (BD)
instalaci solárních panelů pro ohřev 
vody a vytápění (BD nebo RD)

Zápů jčky jsou poskytovány se
splatností až 6 let a  s úrokovou saz-
bou 1,5 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce MěÚ Sla-
vičín a na webových stránkách města. 
Informace a tiskopisy k podání žádos-
ti poskytuje odbor ekonomický MěÚ 
Slavičín, Taťána Lysáčková. Formuláře 
žádosti jsou také k dispozici na webo-
vých stránkách města.

Žádosti se přijímají v   termínu
od  1.  4. 2018 do  30. 4. 2018 včetně 
poštou nebo v podatelně MěÚ Slavičín.

Ing. Oldřich Kozáček, 
předseda správní rady fondu

V roce 2017 přispěli na provoz ne-
mocnice dárci a sponzoři částkou přes 
dva miliony korun.

Obce darovaly nemocnici část-
ku 189 000 Kč formou darů a dotací 
na  provoz. Z  těchto finančních pro-
středků nemocnice pořizovala zdravot-
nický materiál pro pacienty na lůžko-
vém oddělení následné péče. Byla rov-
něž zakoupena další elektricky ovláda-
ná lůžka a noční stolky do pokojů pro 
pacienty. V  létě byla provedena vý-
měna nevyhovujících plastových oken 
na pokoji lůžkového oddělení.

Nemocnice z darovaných prostřed-
ků zakoupila nové EKG na lůžkové od-
dělení. Část finančních prostředků 
hodlá nemocnice použít na  poříze-
ní nového ultrazvuku do  ambulance 
v roce 2018.

Pacienti a  jejich příbuzní přispěli
nemocnici částkou 291 717 Kč.

Všem dárcům a sponzorům srdečně
děkujeme za jejich finanční pomoc. Pří-
spěvky nám pomáhají vylepšovat pro-
středí v nemocnici a zpříjemnit tak na-
šim pacientům jejich pobyt na nemoc-
ničním lůžku.

Prim. MUDr. Libor Palkovský,
ředitel nemocnice

Obce a města
Město Slavičín 900 000 Kč
Bohuslavice n. Vláří 10 000 Kč
Brumov-Bylnice 30 000 Kč
Drnovice 3 000 Kč
Haluzice 5 000 Kč
Hostětín 3 000 Kč
Jestřabí 10 000 Kč
Křekov 3 000 Kč
Lipová 2 000 Kč
Loučka 5 000 Kč
Návojná 5 000 Kč
Nedašov 5 000 Kč
Nedašova Lhota 3 000 Kč
Pitín 2 000 Kč
Petrůvka 5 000 Kč
Poteč 5 000 Kč
Rokytnice 10 000 Kč
Rudimov 10 000 Kč
Slopné 10 000 Kč
Štítná nad Vláří 10 000 Kč
Tichov 5 000 Kč
Valašské Klobouky 20 000 Kč
Vlachovice 20 000 Kč
Vlachova Lhota 3 000 Kč
Vysoké Pole 5 000 Kč
Fyzické a právnické osoby
TVD - Technická výroba, a. s. 30 000 Kč
Prabos Plus, a. s. 600 000 Kč
Český svaz žen, ZO Slavičín 4 000 Kč
Ing. Arch. Gabriel Kopáčik 40 000 Kč
Agrol, spol. s r.o., Slavičín 10 000 Kč
ZUŠ Slavičín 11 562 Kč

Přehled dárců:

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Slavičína,
které se uskuteční v úterý 6. března 2018 od 16.30 hodin
v sále Sokolovny Slavičín.
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Svoz tříděného odpadu
papír (modré pytle) 14. 3.
plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny
(oranž. pytle) 21. 3.

První jarní dny po tak trochu jar-
ní zimě jsou tady. A za námi jsou po-
loletní i jarní prázdniny s domečkem.

Na pololetní prázdniny se přihlási-
lo 30 dětí a všichni jsme si je moc užili. 
Chtěli bychom poděkovat paní Kolajo-
vé z Infocentra z Valašských Klobouk, 
která nám vždy s ochotou nabídne ně-
jaké kino, kterým dětem udělá radost. 
Letos to byl veselý příběh o neposed-
ném medvídku „Paddington 2“. 

Jarní prázdniny proběhly v termínu 
19. – 23. února 2018. V každém z pěti 
dnů byla nabídka pro děti velmi pes-
trá. Na začátku týdne si děti zahrály 
seznamovací hry, zahrály si bowling, 
zajely si zaplavat na plovárnu do Lu-
hačovic. Středa byla v duchu tvořivé 
dílničky, kde dětem pod rukama vzni-
kaly krásné pískové obrázky, přívěš-
ky z fimo hmoty. Ve čtvrtek navštívi-
ly strašidelný zámek ve Zlíně, kde se 

formou pohádkového povídání děti 
dozvěděly, jak vznikaly báje a pověsti 
o strašidlech. Pátek byl pojat ve spor-
tovním duchu v hale. Všechny děti byly 
po zásluze odměněny.

V letošním školním roce se nám po-
dařilo otevřít nový kroužek „S merku-
rem hravě“. Kroužky se otevřely hned 
dva a na dětech je vidět s jakým nad-
šením a fantazií sešroubovávají matič-
ky s dílečky k sobě a těší se z vyrobe-
ných modelů, které pak pomocí pře-
vodů můžou i rozpohybovat.

Za DDM Slavičín bych chtěla moc 
poděkovat vedoucím Hasičského 
kroužku za super vystoupení na ple-
se, děkujeme také Zuzce Lutonské 
a  Domči Štefaníkové, které se s  tr-
pělivostí a  ochotou starají a  trénují 
malou přípravku hasičů. Jste prostě 
všichni skvělí.

Začátkem měsíce ledna se již v pl-
ném proudu rozběhly také přípravy 
na letní činnosti 2018.

Kromě připravovaných příměst-
ských táborů na celé dva prázdninové 
měsíce vám již nyní můžeme prozra-
dit termín pobytového táboru, 8. – 15. 
července 2018, hotel Galík ve Velkých 
Karlovicích.

Koncem března by měl být plán 
na celé prázdniny i s přihláškami na we-
bových stránkách DDM Slavičín i Fa-
cebooku DDM.

Ivana Fojtíková, 
ředitelka DDM Slavičín

Dům dětí a mládeže

Country kroužek Right Steps
Na  začátku tohoto školního roku 

vznikl v naší škole nový taneční kroužek. 
Děti se zde učí country tance. Úplně prv-
ní vystoupení jste mohli vidět na Farním 
plese a další na plese města. Tanečníci 
svým energickým vystoupením přispě-
li k dobré náladě v sále a svou „chvilku 
slávy“ si opravdu užili. Děkujeme všem 
sponzorům a městu Slavičín za podpo-
ru. Věříme, že se vám vystoupení líbi-
lo a rádi se s vámi setkáme na některé 
z dalších akcí pořádané v našem městě. 

Mgr. Šárka Končická

Slavičánek na Valašském bále
V sobotu 20. ledna se v prostorách So-
kolovny konal Valašský bál, na kterém 
vystupovalo 45 dětí z  národopisné-
ho kroužku Slavičánek se svými nově 
nacvičenými programy. Mladší členo-
vé kroužku předvedli pásmo s názvem 
„Ve škole“ a ti starší „Na pastvě“. Přes-
tože některé děti vystoupily se Slavičán-
kem poprvé, tréma na nich poznat ne-
byla a jejich program se všem přítom-
ným divákům líbil. Vystoupení se usku-
tečnilo za finanční podpory města Sla-
vičína. 

Mgr. Hana Strnadová 

Naši matematičtí olympionici
Určitě každý ví, že probíhaly Zimní 

olympijské hry. Na Základní škole ve Zlí-
ně pořádali také olympiádu – a to ma-
tematickou. První kolo měli žáci mož-
nost počítat doma a do okresního kola 
se probojovali naši tři „páťáci“. Prvním 
úspěšným řešitelem se stal Radim No-
votný z V. A. Ten, i přes svůj handicap 
zraněné ruky, která mu nedovolila přes-
ně rýsovat, získal velmi pěkné 7. místo 
z 36 zúčastněných žáků. Dalším úspěš-
ným řešitelem byl Lukáš Hubáček ze tří-
dy V. B. Oběma žákům gratulujeme, dě-
kujeme za reprezentaci naší školy a pře-
jeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Šárka Končická

ZŠ Slavičín-Vlára
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ZŠ Malé Pole

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

na ZŠ Slavičín – Malé Pole
se uskuteční v úterý 10. dubna 

a ve středu 11. dubna 2018
od 13.00 do 17.00 hodin.
Zapisují se děti narozené 

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
K zápisu si přineste OP rodičů,

rodný list dítěte a přezůvky.
Bližší informace budou zveřejně-

ny na stránkách školy
www.zsmalepole.cz

Den otevřených dveří
V úterý 20. března 2018 od 8.00

do 16.00 hodin proběhne na naší ško-
le DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Vedle prohlídky nově vybavených
učeben, školní družiny, jídelny a dal-
ších prostor školy Vás srdečně zveme
k návštěvě dopoledního vyučování.
V jednotlivých třídách můžete prožít
s dětmi vyučovací hodinu, v odpoled-
ních hodinách máte možnost navští-

vit školní družinu.
Pozvání platí nejen pro rodi-

če žáků školy, ale i pro rodiče bu-
doucích prvňáčků a další zájemce.

Ve středu 21. března 2018 bude
probíhat již 2. MINIŠKOLA pro bu-
doucí prvňáčky. Bližší informace bu-
dou uveřejněny na stránkách školy,
ve Slavičínském zpravodaji i na pla-
kátech ve školkách a školách.

Mgr. Hana Nepovímová

Výchovné koncerty
Výchovné koncerty jsou velmi vhod-

ným doplňkem školní hudební výcho-
vy. Přibližují dětem “naživo“ hudeb-
ní skladby, seznamují je s orchestrem 
a  hudebními nástroji a  v  neposlední 
řadě pomáhají vytvářet a  kultivovat 
nové posluchače. Naše škola proto kaž-
doročně využívá nabídky dětských kon-
certů pořádaných FBM a jezdí za hud-
bou do Kongresového centra Zlín.

V letošním roce naši nejmladší žáci 
zhlédli představení Slováckého komor-
ního orchestru Ať žije večerníček! Ten-
to komponovaný pořad propojil hudbu 

s divadlem, tancem i promítáním, což
děti průběžně oceňovaly spontánním
potleskem. Starší žáci se zase sezná-
mili s velkým orchestrem – Filharmo-
nií Bohuslava Martinů a v moderova-
ném pořadu Orchestr vypráví se uči-

li naslouchat hudebním pohádkám.
V  obou případech krásné prostředí
sálu ještě umocňovalo hudební záži-
tek. Takže za rok (tentokrát už podva-
cáté) jedeme zas!

Mgr. Jaroslava Skrášková

Pro vyučené absolventy představu-
jeme maturitní obor Podnikání v ná-
stavbě na naší škole, dvouleté den-
ní studium, tříleté dálkové studium

Obor je určen absolventům střed-
ního vzdělávání s výučním listem k do-
sažení středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Vzdělávání navazuje na tří-
leté učební obory různého zaměření, 
např. automechanik, instalatér, elek-
trikář, obráběč kovů, kuchař-číšník, ka-
deřník – kadeřnice, kosmetička apod. 
V nástavbovém studiu se už nevzdě-
lávají ve  své profesi. Kromě základ-
ních všeobecně vzdělávacích předmě-
tů se žáci učí předmětům ekonomic-
kého a právního zaměření, informač-
ní technologie, elektronické komuni-

kaci. V hlavním  vyučovaném předmě-
tu – ekonomika – se navazuje na zá-
kladní teoretické poznatky získané
během studia v učebním oboru. Žáci si
doplňují informace z oblastí podniko-
vých činností, bankovnictví, kalkulací,
mzdového a daňového systému.  No-
vým předmětem je pro všechny žáky
účetnictví. Žáci pracují s účtovou os-
novou pro podnikatele, učí se účto-
vat základní účetní případy související
s běžnou podnikovou činností. Část vý-
uky je rovněž věnována zvládnutí tzv.
daňové evidence. Základní poznatky
z manažerského vedení a řízení získá-
vají v předmětu management, o mar-
ketingových teoriích se učí v předmě-
tu marketing. V předmětu právo jsou
probírány základní poznatky ze všech
jeho oblastí  –  obchodního, občanské-
ho, trestního, rodinného práva. Všech-
ny teoretické vědomosti a poznatky
pak žáci ověřují v předmětech chod
podniku, písemná a elektronická ko-

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín
Příjímací zkoušky proběhnou
v termínech, které všichni ucha-
zeči obdrží v pozvánce, bez přijí-
macích zkoušek budou přijati pou-
ze uchazeči do učebních oborů.
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munikace, informační a  komunikač-
ní technologie a  ekonomická cviče-
ní. Praxi v délce 14 dnů absolvují žáci 
1. ročníku ve firmách a institucích dle 
vlastního výběru.

Spolupracujeme s UTB Zlín
Gymnázium Jana Pivečky a  SOŠ 
Slavičín je partnerskou školou jak Fa-
kulty technologické, tak Fakulty apli-
kované informatiky UTB Zlín. Vybra-
ní studenti semináře z biologie, che-
mie, fyziky od 26. února do 2. března 
2018 měli stáž v laboratořích Fakulty 
technologické. Studenti se seznámi-
li s  nejmodernějšími technologiemi 
a měřicími přístroji. 
Ústav výrobního inženýrství před-
stavil 15. února 2018 studentům tře-
tích a čtvrtých ročníků mechatronikům 
a informačním technologům možnost 
studia na jejich fakultě.
Žáci třetího ročníku v oboru infor-
mační technologie se 9. února 2018 
zúčastnili prezentačního dne Fakul-
ty aplikované informatiky ve Zlíně.

Soutěže
Dějepisná olympiáda
Velká gratulace patří Ondřejovi Kai-
lerovi (tercie) za krásné 4. místo a Te-
reze Ondrúškové (tercie) za 6. místo
v okresním kole. 

 Okresní kolo konverzační sou-
těže v JA 
Kryštof Hindersmann  (sekunda) ob-
sadil 3. místo v okresním kole soutě-
že v jazyce anglickém.
Chemie znovu slaví úspěch díky 
Josefu Tomečkovi

Student Josef Tomeček ze septi-
my studuje střídavě vždy jeden měsíc 
na našem gymnáziu a  jeden měsíc je 
na stáži v laboratořích právě Fakulty 
technologické. V celostátním kole che-
mické olympiády obhájil druhé místo 
a postupuje do výběrového kola pro 
mezinárodní kolo.
Učitelé z  vysoké školy chemické 
v Praze předvedli na gymnáziu žákům 
i učitelům dne 14. února 2018 tzv. ho-
diny moderní chemie. 

Svářečské zkoušky instalatérů
Dne 12. února 2018 proběhly pro 

žáky učebního oboru instalatér u fir-
my ZEKA plus svářečské zkoušky. Vy-
nikající přípravu v závěrečném roční-
ku pod vedením učitele odborného 
výcviku Pavla Dočkala zúročili všich-
ni žáci a získali tak oprávnění.

Erasmus 16
Škola podala projekt s novým za-

hraničním partnerem z  Rakouska 
na mobility žáků a učitelů. Žáci a uči-

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola

ve spolupráci 
s Moravským svazem
elektrotechniků Brno

a firmou MSE CZ s.r.o., pořádají
seminář, zkoušky a periodické 

přezkoušení pracovníků v elektro-
technice dle vyhl. 50/1978 Sb. 

§4, 5, 6, 7, 8, 10.

Seminář a zkoušky 
proběhnou ve dnech

16. 5. a 17. 5. 2018 od 8.00 hodin  
na útvaru SOŠ Slavičín.

Součástí semináře je prodej
elektrotechnické literatury
a platných ČSN EN norem.

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

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 ji-
ných vzdělávacích akcí je možnost vy-
užití 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 začáteč-
níky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč)

 Ruský jazyk pro začátečníky – škol-
ní 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 mi-
nimálně 8 účastníků.
H l a s t e  s e  n a   t e l e f o n n í m č í s l e
571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace 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 březen: patchwork

Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje všem 

firmám, organizacím a dárcům ze Slavi-
čína a okolí za poskytnutí věcných darů
do tomboly Plesu po našem. Velmi si
vážíme Vaší podpory. Výtěžek z tombo-
ly je určen na podporu činnosti a pro-
gramů Nadace Jana Pivečky. Naše vel-
ké poděkování patří též všem přáte-
lům a dobrovolníkům, kteří ples skvě-
le zorganizovali.

Poděkování
Nadace Jana Pivečky děkuje člen-

kám ZO Českého svazu žen ve Slavičí-
ně a všem pořadatelům „Fašanků“ za fi-
nanční dar ve výši 3 500 Kč. Dar bude
použit na podporu projektů nadace. 

Vzdělávací
středisko

sponzorům a všem, kteří se podíle-
li na přípravě plesu. Velký dík patří 
členkám Diaklubu, kterým letos při-
padla role spolupořadatelů.

Členové SPS Cantare, z. s., dě-
kují všem svým příznivcům a  spon-
zorům, kteří se zapojili do přípravy 
Plesu Cantare. Velmi si Vaší podpo-
ry a účasti na plesu vážíme a těšíme 
se na další spolupráci.

Charita Slavičín děkuje členkám 
Českého svazu žen ze Slavičína a všem 
dárcům za finanční podporu ve výši 
3 500 Kč, poskytnutou z výtěžku fa-
šankového průvodu 2018.

Mgr. Milena Tománková,
Dis., ředitelka

Přátelé z lásky, z. s., děkuje základní 
organizaci ČSŽ a všem účastníkům fa-
šankového průvodu za finanční část-
ku 3 500 Kč,  kterou využije na akce 
pořádané během roku.

Poděkování

telé se po dobu 16 dnů budou účast-
nit v  rakouském Wolfsbergu stáží
v  strojírenských firmách. Poděková-
ní patří Mgr. Marii Tulpové za přípra-
vu projektu.
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 5. března 2018 vzpomeneme
15. výročí úmrtí našeho tatínka, 

pana Josefa ŽÁKA
ý

 a dne 8. dubna 2018
tomu bude 14 let od chvíle, kdy nás opustila 

naše maminka, paní Marie ŽÁKOVÁ
y pp

. 
Dne 30. března 2018 ještě vzpomeneme

8. výročí úmrtí jejich dcery paní
Marie NOVOSADOVÉ

ý j j
. Kdo jste je znali,

vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Dne 27. března 2018 uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní

Františka MATUŠINCOVÁ
y y p

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery

a synové s rodinami.

Dne 12. března 2018 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana Jana JANKŮ. 

S láskou vzpomínají dcery Anna a Marie
s rodinami a synové Jan a Pavel s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 22. března 2018 vzpomeneme 
4. výročí úmrtí pana Josefa VAVRYSE. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka Marie, 
dcera Jiřina s manželem Karlem,
vnuci Jana a Martin s rodinami.

Dne 18. března 2018 uplyne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Josef HLAVICA
ze Slavičína. Dne 11. března 2018 by se dožil

85 let. S láskou stále vzpomínají dcery
Libuše a Jitka s rodinami, Eliška s rodinou.

Dne 27. března 2018 vzpomeneme
2. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy

opustila naše milovaná maminka, 
babička a manželka, 

paní Marie LYSÁ ze Slavičína.
S láskou a úctou na ni vzpomínají manžel, 

syn Stanislav a dcera Marie s rodinou.

Dne 8. března 2018 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana Huberta KŘÍŽE

p

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
synové Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 10. března 2018 uplyne 15 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Ludmila VESELÁ

y
 z Hrádku. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 30. března 2018 uplyne 6 let od doby, 
kdy nás navždy opustila milovaná manželka,

maminka a babička, paní Eva VÁŇOVÁ
ze Slavičína. S láskou a úctou 

stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 19. března 2018 si připomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa STRAŇÁKA
ý

. 
S láskou vzpomínají manželka, syn David,
dcera Mirka s rodinou a sestra s rodinou.

Naše poděkování patří přátelům, známým 
a všem, kteří se dne 27. ledna 2018

přišli naposledy rozloučit 
s paní Martou BEJŠOVCOVOU. 

Děkujeme za projevenou účast a květinové 
dary. Manžel Jaroslav s rodinou.

Dne 19. března 2018 vzpomeneme
smutné 2. výročí úmrtí

pana Zdeňka RUMPLÍKA
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka

Libuše a synové Zdeněk a Jiří s rodinami.

Dne 5. března 2018 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní Milady BAČOVÉ

p

z Petrůvky. Dne 19. března 2018 
by se dožil 85 let pan Jindřich BAČA

a zároveň dne 25. května 2018 
si připomeneme 30. výročí jeho úmrtí.

Vzpomíná rodina Bačova.

Dne 4. března 2018 by se dožil 90 let náš
tatínek, dědeček, pradědeček 

a prapradědeček, pan Josef POLÁŠEK
p

z Petrůvky a dne 10. března 2018
si připomeneme 1. smutné výročí jeho

úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dne 15. března 2018 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

Jana ŠTĚPANČÍKA
ý

 ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 29. března 2018 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav BARCUCH. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, 

synové a dcera s rodinami.

V únoru 2018 jsme vzpomněli 13. výročí
úmrtí a nedožité 40. narozeniny paní
Marcely CARBOLOVÉ ze Slavičína. 

Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera 
Marcelka, rodina Carbolova a Tomšejova.

Dne 10. března 2018 uplyne 1 rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 

tatínek a dědeček, pan Josef KMENT
z Hrádku. Dne 14. března 2018 by se dožil
70 let. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 15. března 2018 vzpomeneme
1. smutné výročí dne, kdy nás navždy

opustil náš milovaný tatínek, pan Emil VRBA
a dne 18. února 2018 jsme vzpomněli 
8. smutné výročí úmrtí naší milované

maminky, paní Antonie VRBOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami a syn.

NAROZENÍ – LEDEN
Bohumil Trojek a Veronika Žáčková – 
dcera Denisa
Václav a Monika Obadalovi – syn Václav
David a Michaela Babulíkovi – syn David
David Martinka a Michaela Jandlová – syn David
Jiří Bombera a Markéta Kofroňová – syn Jiří

ÚMRTÍ
  6. 1. 2018 Jaroslav Münster, 71 let, Slavičín
17. 1. 2018 Karel Repatý, 82 let, Vysoké Pole
24. 1. 2018 Marta Bejšovcová, 81 let, Slavičín
24. 1. 2018 Jana Tomanicová, 69 let, Slavičín
26. 1. 2018 Anna Pinďáková, 67 let, Divnice
30. 1. 2018 Zdeňka Říhová, 84 let, Hrádek
31. 1. 2018 Zdenka Strážnická, 93 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavi-
čínského zpravodaje narození Vašeho dí-
těte a uzavření manželství, dostavte se, 
prosím, na matriku Městského úřadu Sla-
vičín k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů na zá-
kladě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Společenská kronika
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Březen – měsíc čtenářů v  Městské
knihovně

Měsíc březen je už odnepaměti spjat
s celostátní podporou čtenářství v celé
České republice. I Městská knihovna Sla-
vičín se do něj každým rokem tradičně
zapojuje pestrým programem, z něhož
si mohou vybírat všechny věkové kate-
gorie návštěvníků. Nejen pro čtenáře,
ale i pro ostatní zájemce je připraveno
zajímavé kulturní dění.

Bude nám potěšením přivítat Vás
v knihovně na březnových akcích!

Pořady pro školy:
 Jak se budí jaro! Interaktivní do-
poledne pro děti z mateřských škol.
 Velikonoční výtvarka v knihovně.
Projekt propojující výtvarné a literární
aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ.
 Co nám kniha všechno říká. Sezná-
mení s knihovnou pro žáky 1. tříd ZŠ. 
 Ferda a  jeho kamarádi. Soutěže,
hry a další literární zábava s postavič-
kami z knížek spisovatele Ondřeje Se-
kory. Určeno žákům 2. tříd ZŠ.
Všelijaké pohádky. Svět klasických
i moderních pohádek, součástí besedy
jsou hádanky a úkoly pro žáky 3. tříd.
Darebové a lumpíci v knížkách pro
děti. Humoristická četba a její hrdino-
vé pro žáky 4. tříd. Součástí jsou vti-
py, legrační hádanky a zábavné úkoly.
 Záhady detektiva Koumese. Od-
halování detektivních záhad v knihách
pro žáky 5. tříd. 
 Kdopak žije v zemi FANTASYE. Har-
ry Potter a další známé literární posta-
vy fantasy literatury pro děti v hádan-
kách, úkolech a hrách pro děti ze škol-
ních družin. 

Akce pro spolky a zájmová sdružení:
 Koumáci v akci! Dopolední zábav-
ně naučný pořad pro klienty Chari-
ty Slavičín.
 Vezeme vám, milé děti – ježibá-
bu na  koštěti. Odpoledne plné scé-
nek a úkolů pro děti ze sdružení Přá-
telé z lásky. 
 Čtení pro pohodu a dobrou nála-
du. Beseda s knihovnou pro členy Klu-
bu důchodců.
Na své předky vzpomínám… Pořad
knihovny pro členy Diaklubu.

Akce pro veřejnost v půjčovní době
knihovny:
 Čtvrtek 1. března 2018, 9.00 – 11.00

Knihovna online! Rychlokurz ovlá-
dání nového online katalogu v progra-

mu Verbis (prodloužení výpůjček, re-
zervace, vyhledávání, čtenářské kon-
to). Probíhá každý čtvrtek v březnu, je
nutné nahlásit účast dopředu na tel.:
577 341 481 nebo e-mailem: knihov-
na@mesto-slavicin.cz.

Čtvrtek 1. března 2018, 15.00
Tá t o v é ,  m á m y,  č tě t e  z a s

po roce námi! 11. ročník setkání dětí 
v doprovodu dospělých v knihovně se
skřítkem Nezbedníčkem, který před-
školáčkům představí nové dětské kníž-
ky a pobaví je pestrou nabídkou soutě-
ží, her a výtvarných aktivit.

Čtvrtek 8. března 2018, 8.00 - 20.00
Vítejte v knižním světě! 

Den otevřených dveří v  Městské
knihovně Slavičín. 

Noví zájemci o přihlášení do knihov-
ny mohou v tento den využít registra-
ce do knihovny zdarma – tzv. amnes-
tie na registrační poplatky! Pro nové
čtenáře z  řad dětí a mládeže do 15
let je registrace na rok 2018 zdarma
po celý měsíc březen.

Program: 
9.00 – 11.00 E-knihy – manuál

k půjčování. Školení k půjčování elek-
tronických knih (pravidla půjčování,
e-výpůjčky, poradenství ke  čtečkám
a jiným vhodným zařízením aj.). Škole-
ní proběhne každý další čtvrtek v břez-
nu, je nutné nahlásit účast dopředu
na  tel.: 577 341 481 nebo e-mailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz.

13.00 – 16.00 Trocha historie ni-
koho nezabije. Vědomostní kvizy, do-
plňovačky a další úkoly pro starší děti
a mládež s tematikou českých dějin.

13.00 – 16.00 Pohádkové hádanky
a malovánky. Kreativní odpoledne pro
menší děti (pohádkové puzzle, hádan-
ky, úkoly z kouzelného klobouku, ma-
lování pohádkových postaviček podle
předloh). Součástí je výstava nových
pohádkových příběhů.

18.00 – 20.00 Antidepresivní lite-
rární večírek. Pořad věnovaný zejmé-
na humoristickému žánru a  jeho sou-
časným autorům. Jeho součástí je hla-
sité čtení úryvků z knih, které Vám vy-
kouzlily úsměv na tváři nebo u Vás vy-
volaly salvy smíchu. Vítáni jsou i poslu-
chači a přispěvatelé do diskuze k lite-
rární tematice. V  tento večer může-
te také využít výpůjčních služeb. Ote-
vřena bude výstavní galerie a studov-
na MUDr. Lumíra Horáka. Malé občer-

stvení zajištěno. 
Knihy plné smíchu. Celodenní vý-

stava knih zaměřených k tematice ve-
černího pořadu. Knihy je možné na mís-
tě rezervovat.

Večerní pořady pro veřejnost:
Pátek 2. března 2018

Jan Tluka: Zahrady zapomenu-
tých snů (výběr tvorby z  let 2015 – 
2018). Výstava fotografií Jana Tluky.
Galerie knihovny, otevřeno v půjčov-
ní době, případně po domluvě na tel. 
577 341 481.

Vernisáž proběhne v   pátek
2.  března 2018 v 18.00 hodin.

Úterý 6. března 2018
Banát – po stopách Čechů žijících

v rumunském a srbském Banátu. Au-
diovizuální cestovatelský pořad Pe-
tra Nazarova.

Spolu s cestovatelem se přenesete
do historie a hlavně současnosti našich 
krajanů, Čechů žijících v Banátu již dvě 
století. Uvidíte a prohlédnete si české 
vesnice v Rumunsku – Eibenthal, Bígr, 
Rovensko, Gerník, Svatá Helena a Šu-
mice. Navštívíte také české komunity 
v Srbsku – Češko Selo, Bela Crkva, Gai, 
Vršac, Veliko Središte, Kruščica. Na-
vštívíte naše krajany, kteří dosud žijí 
trochu jinak než my v našich místních 
podmínkách.

Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.

Úterý 20. března 2018
Podzemní světy Evropy. Cestova-

telská přednáška s Lukášem Kubiči-
nou,  objevitelem jeskyní, fotogra-
fem a jeskyňářem.

Na besedě se spolu s ním vypraví-
te na jeskyňářské expedice do několi-
ka evropských zemí. Nebude chybět ani 
fotodokumentace z těchto výprav pl-
ných dobrodružných zážitků. 

Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. pod-

S knihovnou v březnu

laží knihovny. Vstup volný.

 Středa 28. března 2018
Velikonoční čokoládování. Před-

náška Ing. Marcely Krčálové spoje-
ná s degustací čokoládových dobrot.

Čeká Vás povídání o historii čokolá-
dy, její výrobě i blahodárných účincích
na náš organismus. V průběhu večera
ochutnáte více než deset druhů pocti-
vých českých čokolád Jordi´s, vyrábě-
ných z kvalitních surovin. V závěru ve-
čera bude možné zakoupit si čokolá-
dové výrobky.

Začátek v 18.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny. Vstup volný.
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Ze skautského kotlíku

Ohlédnutí za fašanky

Nevšovské fašanky Valašské křoví ve Slavičíně
již pošestnácté

Hejtman ocenil našeho skauta
V minulém roce byli ve Zlínském 

kraji Registrem dárců kostní dřeně 
osloveni a souhlasili s odběrem kost-
ní dřeně čtyři muži. Dostali tak příleži-

tost zachránit čtyři lidské životy. Nej-
mladším z nich byl i člen našeho stře-
diska, skaut Vít Fox Fojtík. Hejtman 
Zlínského kraje se rozhodl těmto li-
dem udělit svou Záslužnou medaili 

II. stupně. Skauting dlouhodobě vede
lidi také k odpovědnosti za životy dru-
hých, ke službě společnosti, k rozvoji
sebe sama. Fox dal naději na život malé
dívce. Děkujeme Ti za Tvůj vzor, Foxi.

Seminář Ekumenické lesní školy
Někteří z nás se v lednu zúčastnili

tradičního třídenního skautského se-
mináře v Praze. Ústředním tématem se
tentokrát stalo vlastenectví. Zaklada-
tel skautingu Lord Baden Powell vyjá-
dřil podstatu skautingu takto: “Skau-
tování dodává fyzického zdraví a při-
spívá k vývoji. Učí energii a zručnosti,
naučí hocha kázni, statečnosti, rytíř-
skosti a vlastenectví, slovem vychová-
vá charakter, jenž jest pro hocha v ra-
žení si cesty životem důležitější než co-
koli jiného“. V souvislosti s dnešními
prioritami mládeže by se snad moh-

la tato věta stát úsměvnou, nicméně
témat s  touto větou souvisejících
jsme se v průběhu semináře dotknu-
li hned několikrát. Marek Orko Vá-
cha pohovořil o nevyžádaných radách
mládeži. Erik Tabery přiblížil roli no-
vináře v  dnešní společnosti. A  své
skautské desatero nám přišel přiblí-
žit i autor Zdivočelé země, skaut a po-
litický vězeň, Jiří Stránský. Ale o před-
náškách to jenom nebylo. V rámci na-
šich výpadů do  noční Prahy se nám
podař ilo dostat tajně do  půdních
prostor kláštera Emauzy, navštívit
kryptu, kde zahynuli čeští parašutis-
ti z operace Anthropoid či navštívit
místo atentátu na říšského protekto-
ra Heydricha. Krom toho všeho stihli
plnoletí z nás splnit svou občanskou
povinnost a odvolit v nejbližším vo-
lebním okrsku.

Fašankovým průvodem ožily uli-
ce Slavičína v sobotu 10. února 2018. 
Skupina masek, již letos tvořili mimo 
jiné čtyři mušketýři, nevěsta, kominík 
a nezbytný mexický harmonikář, ob-
cházela místní provozovny i  rodinné 
domy. Veselá hudba linoucí se z vozi-
dla SDH Slavičín i různé taškařice fa-
šankářů tradičně ohlašovali konec 
období radovánek a plesů a příchod 
postní doby.

Všichni zúčastnění děkují tou-

V  sobotu 10. února 2018 v  naší 
obci tak jak všude jinde proběhl tra-
diční masopust.

Hledali jsme pro masky na celoden-
ní pochod nějaké nevšední působivé 
téma, které tu ještě nebylo, a které by 
hlavně zaujalo. Nevšovský roj včel byl 
nápaditý, jenom vyletět z úlu. Věřím, 
že jsme se jako parta líbili.

Na večerní zábavě nám hrálo opět 
místní osvědčené duo pan Majzík a pan 
Masař. Programu se zhostili mladí muži, 
kteří vystoupili s velmi působivým tan-

to cestou občanům i  podnikatelům 
za skvělé přijetí a především finanč-
ní dary, které tradičně zamířily na cha-
ritativní účely. Vybraná částka byla 
oproti roku 2017 vyšší a byla rozdě-
lena takto: Městská nemocnice Slavi-
čín obdržela 6 500 Kč, Charita Slavičín 
3 500 Kč, Přátelé z lásky 3 500 Kč a Na-
dace Jana Pivečky 3 500 Kč.

Věříme, že této tradiční a také cha-
ritativní akci zachováte přízeň i příští 
rok.  Za fašankáře Jitka Pfeiferová

cem na několik populárních známých
skladeb. Určitě se bylo na co dívat.

Závěrem bych mohla konstato-
vat, že byly fašanky zdařilé. Bohu-
žel však návštěvnost večerní zábavy
byla ne malá, ale spíš mizerná. Co se
stalo, že už není o tuto akci takový
zájem jako v dřívějších dobách? Pa-
matujeme plné sály místního kultur-
ního domu plný bavících se lidí. Tře-
ba se ty doby někdy vrátí...

Za Klub žen Nevšová 
Mirka Kosečková

Další ročník tradiční slavičínské
přehlídky se blíží mílovými kroky. 

V době, kdy dostáváte do  rukou
březnové číslo zpravodaje, zbývá sou-
borům i divákům jen pár dní než za-
ujmou svá místa ve  slavičínské So-
kolovně.

Část se rozloží v divadelních šat-
nách, část se bude pečlivě starat o Pek-
lo, někteří rozloží své parafernalie
v technických útrobách, ale většina za-
sedne na připravená místa v hledišti.

Na  letošní ročník zavítá více než
200 účinkujících a pozorovatelů. V pro-
gramu nechybí komedie ani dramata,
představení mládeži nevhodná ani po-
hádky a také sobotní, letos poněkud
extravagantní, koncert.

Nejen Sokolovna se připravuje
na největší divadelní akci v roce. Také
budova městské knihovny, ve které se

bude odborně, a zpravidla i humorně,
ale vždy zajímavě diskutovat o před-
staveních.

Od  8. do  11. března 2018 bude 
toto vše patř it důvěrně známým
souborům i  úplným nováčkům Va-
lašského křoví, ale hlavně Vám. Věr-
ným divákům, kteří jsou neodmysli-
telnou a   nejdů ležitě j š í  součástí
tohoto divadelního svátku. Nebýt
věrných slavičínských diváků, neby-
lo by ani Křoví.

A právě pro Vás tu je další ročník, 
na kterém se těšíme na viděnou v sále,
na rozborech nebo třeba v Pekle.

Za divadlo SemTamFór Jan Julínek
www.facebook.com/valasskekrovi/

Valašské křoví vzniká za  přispě-
ní a podpory města Slavičín, Zlínské-
ho kraje a  Ministerstva kultury ČR.
Děkujeme.
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Firma Groz-Beckert Czech, s. r. o., 
závod Valašské Klobouky hledá
kolegyni/kolegu na pozici
SEŘIZOVAČ
Od kandidáta očekáváme:
SŠ nebo SOU obor strojírenství
praxe v oboru výhodou
 znalost výkresové dokumentace
manuální zručnost
flexibilita, ochota učit se
novému
samostatnost, zodpovědnost, 
pečlivost
Pracovní náplň:
seřizování, obsluha a údržba
výrobních strojů
čtení a  použití technických 
podkladů
evidování technických dat
o průběhu a výsledcích práce
Další zajímavé informace:
PP na dobu neurčitou
 odpovídající platové ohod-
nocení
práce v riziku hluku
třísměnný provoz
prémie, 13. a 14. plat
dotované stravování, dovole-
ná 5 týdnů
penzijní připojištění
Kontaktní údaje:
Groz-Beckert Czech, s. r. o.,
Nádražní 1098, 
766 01 Valašské Klobouky, e-mail:
personalni-vk@groz-beckert.com,
telefon: 577 313 219, 
www.snovaprace.cz

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

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy
Video Makeer

Pronajmu kancelář
ve Slavičíně 
 ke kanceláři patří WC, zařízená 
kuchyňka a jedno parkovací místo
 objekt je zabezpečen kamero-
vým a zabezpečovacím systémem
 více informací na tel.: 
732 230 810

muži „AAA“ – divvize, skkupina „E“
nedělee 18. 3.. Kozlovvice 100.15 h, 
hřiště HHHrádekk
muži „BB“ – I. BB třída
nedělee 25. 3. Malenoovvice 10.15 h, 
hřiště HHHrádekk

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičínín

Domácí zápasy v březnu 2018:
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín A – TJ Gumárny Zubří,
sobota 10. 3. 2018, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín A – SC Bylnice, sobo-
ta 24. 3. 2018, 16.00 hod.

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Chropyně, so-
bota 3. 3. 2018, 16.00 hod.

KK CAMO Slavičín B – TJ Zbrojovka Vse-

Kuželkářský klub 
Slavičín

tín D, sobota 17. 3. 2018, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KC Zlín D, so-
bota 24. 3. 2018, 10.00 hod.

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

Nabízíme firmám možnost své 
prezentace v  prostorách kuželny, 
informace na  tel.: 603  919  154 – 
Mgr. Aleš Ptáček

www.kkslavicin.cz

ZáZáááááklklklklklklk aaddddnnínn  organaanizace e KSK ČMČM 
aa LeLeLeevvivivicoc vý klub žen Slavičínn 

VáVáss zvzvou nnaa

osllaavu 
MMMDDŽŽ 
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20. – 21. března 2018,
Sokolovna Slavičín

Členky základní or-
ganizace Českého svazu 
žen Slavičín pořádají Jar-
ní bazárek dětských věcí. 
Do  prodeje budou přijí-
mány pouze věci nepo-
škozené, čisté a  sezón-
ní (jaro, léto) v počtu 25 
kusů na osobu. Seznamy 
a pořadová čísla k zapsá-
ní si můžete vyzvednout 
od 1. března 2018 v Měst-
ském infocentru Slavičín.

Jarní bazárek 
dětských věcí

Divadelní komedie

Láska z masáže
sobota 17. 3. 2018 v 17 hodin, Kulturní dům Bohuslavice nad Vláří

Divadelní spolek Klikadlo Klimkovice
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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 

POZOR NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
KRBOVÉ STUDIO NEZDENICE!!!
Přijďte se podívat do nově otevřené vzorkové prodejny krbového studia 
v Nezdenicích u koupaliště.
Co nabízíme: Prodej – krbových vložek, krbových kamen, sporáků, prodej 
topných těles a materiálů na obestavbu krbových vložek.
Dále zajišťujeme:
Obestavbu krbových vložek, napojování kamen, kominické práce, frézo-
vání, vložkování a stavbu komínů
pracovní doba: po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, sobota 9.00 – 12.00
Telefon: 608 355 960 e-mail: krbove.studio@email.cz
Nezdenice 216, 687 32 Nezdenice  Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Klub přátel historie na dně přehrady

Klub důchodců učitelů v roce 2017

Nejde o žádnou katastrofu či neho-
du. Jen jedna z akcí Klubu přátel his-
torie Slavičínska, Vlachovska a  dal-
ších pozvaných hostů. Poslední den

roku 2017 se  účastníci vydali prozkou-
mat místa, která by měla být zaplave-
na vodou nové přehrady  u Vlachovic.

Sraz byl stanoven u nové zvoničky 

Účastníci u Podelhotského mlýna

Důchodci učitelé a  učitelky, kteří 
se scházejí každý měsíc ve  sborovně 
základní školy Vlára, i  v roce 2017 po-
znávali na svých výletech zajímavosti 
našeho kraje.  

Na jaře, hned první den po Veliko-
nocích, vyrazili do Vlachovic. Začátek 
akce byl v novém muzeu, kde je pro 
návštěvníky připravena ukázka živo-
ta v našem kraji před 100 a více lety. 
Expozici ukázal a  slovem doplnil mís-
tostarosta Vlachovic pan Fryzelka – za-
pálený přítel historie  Vlachovska. Pak 
si důchodci prohlédli ještě další histo-
ricky významné části Vlachovic – hřbi-
tov a okolí kostela, Hradišťko, Ďulův ko-

pec. Navštívili i údolíčko, kde má stát
hráz nové přehrady.   Zakončení pak
bylo u  jedné chaty spojeno s opéká-
ním špekáčků. I  když počasí bylo vel-
mi nevlídné, výlet se zdařil.

Další výlet – na podzim – byl za hez-
kého počasí. Nejdříve navštívili muze-
um v Brumově, kde jsou expozice živo-
ta na Brumovsku a z posledních let ži-
vota brumovských pánů v našem kra-
ji. Pak se přemístili do brumovského
hradu a pokračovali v poznávání his-
torie. Oběd účastníci akce vychutna-
li v Restauraci pod hradem. Další ces-
ta vedla  do Návojné – zámek Man-
ner, Dům sociálních služeb, dále Ne-

Důchodci u chaty nedaleko Ďulova kopce – jaro 2017

vena  hráz vodního díla vysoká pod-
le informací asi 40 metrů. Při pohle-
du do mapy si můžeme udělat obrá-
zek o tom, jak bude veliká nová pře-
hrada a které části krajiny a objekty
v krajině budou zaplaveny. Podle pro-
jektů z minulého století měla být  ješ-
tě  větší – hráz měla stát až u Vlacho-
vic naproti Ďulova kopce a mělo být
zatopeno i údolí potoku Svíborka.

Účastníci   byli ještě seznámeni
s historicky významným místem Ďu-
lův kopec a částečně s historií Vlacho-
vic. Putování bylo zakončeno v no-
vém muzeu ve Vlachovicích, kde bylo
připraveno pohoštění a teplo. V prů-
běhu pochodu opět pršelo a  louky
na dně budoucí přehrady byly již za-
plaveny vrstvou vody a sněhu. Všem,
kteří se akce zúčastnili, patří obdiv,
a  všem, kteří akci připravili, srdeč-
ně děkujeme.

Mgr. Miloslav Mareček

v obci Vlachova Lhota. Přátelé histo-
rie se pak hned přemístili do chatič-
ky na Kobylinci (473 m n. m.), neboť
pršelo a byla hustá mlha. Tam v tep-
le při horkém čaji byli všichni sezná-
meni s podrobnostmi akce, s historií
obce, s tratí, po které se půjde, a co
bude předmětem prohlídky.

Asi po hodině a půl déšť ustal, mlha
se zvedla a účastníci vyrazili z obce
po  nové části cyklostezky k Podelhot-
skému mlýnu – historický objekt již
z první poloviny 18. stol. stojí na dně
budoucí přehrady (365 m n. m.). Kou-
sek od něj je odpočívadlo a nový dře-
věný most přes řeku Vláru. Tu překro-
čili a dále putovali po zelené značce
k  soutoku  Vláry s  Benčicí, kde jsou
dodnes zachovány ještě zbytky hrá-
zí rybníků z dob brumovských pánů.
Pak pokračovali údolím Vláry až k  Ďu-
lovu kopci. Cestou si prohlédli místo,
kde bude  v údolí s 355 m n. m. posta-

dašov – domov důchodců Naděje, kos-
tel a okolí. Další cesta přes Nedašo-
vu Lhotu až na hranici se Slovenskem
a malá prohlídka první slovenské osa-
dy Zápechová, kde je „kaplnka sveté-
ho Augustýna“. 

Závěr celého výletu byl pak na za-
hradě ve Vlachově Lhotě formou přá-

telského posezení při kávě.
Mimo tyto výlety je to řada akcí, 

které klub důchodců učitelů dělá bě-
hem roku ve spolupráci   i se základ-
ní školou Vlára (předvánoční poseze-
ní apod.). Všem, kteří se na této čin-
nosti podílejí, patří velké poděkování.

Mgr. Miloslav Mareček

Městské infocentrum Slavičín Vás zve na výstavu fotografií 

pana Jiřího Skácila Prchavé krásy divočiny
Výstavu můžete navštívit od 1. března 2018

každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin v galerii infocentra, 
Mladotické nábřeží 849, Slavičín. Vstup je volný.

Kino pro děti
Filmy jsou v českém znění, vstup je ZDARMA
neděle 4. března 2018, 15.00 hodin, Sokolovna Slavičín

Čtyřlístek ve službách krále
Malý výlet na  Pražský hrad k  Fifinčiným na-
rozeninám nabídne Čtyřlístku úžasné setká-
ní – ve Zlaté uličce je nejdříve přepadne živý 
Lev, který je pak zavede tajnými podzemní-
mi chodbami až k hrobce českých králů, kde 
na ně už čeká samotný král a císař Rudolf II.! Rodinný, anim., ČR, 2013, 90 min.

neděle 18. března 2018, 15.00 hodin, Sokolovna Slavičín
Trollové

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kte-
ří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. 
Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Ber-
geni… Anim. dobr. komedie, USA, 2016, 92 min.

Kino pro děti bude promítat i v dubnu a květnu.


