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Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Není žádným tajemstvím, že město 
Slavičín se dlouhodobě věnujee energetic-
ky úsporným projektům. Prooč také ne, 
vždyť jde nejen o životní prostřeedí, ale také 
o nemalou úsporu fi nančníchh prostřed-
ků na provozních nákladech budov. 
Pokud se zaměříme jen na zzateplování 
veřejných budov, je město Slaavičín mezi
nejlepšími v celém Zlínskémm kraji. Jen 
v roce 2013 jsme zateplili 9 veřejných 
budov ve všech částech měssta, v roce 
letošním nás čekají další 3 bbudovy. Již
máme potvrzenu dotaci na zateeplení budo-

vy 1. stupně ZŠ VVlára, budovy MŠ Hrá-
dek a budovy č. p. 148 v Hrádku, která je 
v areálu mateřskéé školy. Celkem se tedy 
jedná o 12 veřejnných budov, které v loň-
ském roce byly čii v roce letošním budou 
zatepleny. Zatepleením těchto budov měs-
to ročně ušetří zhhruba 2 mil. Kč za teplo. 
A to jistě stojí za tto.

Dá se říci, že vee městě už nemáme žád-
nou budovu, jejíž zateplení by mohlo být 
podpořeno z dottací EU. Na některých 
budovách jsme jiiž dříve vyměnili stará 
dřevěná okna za plastová a to je největ-
ší úspora energie. A protože právě úspo-
ra energie se u projektů nejvíce hodnotí, 
nedokázali bychoom prokázat její potřeb-
nou výši. 

V soutěži „Vědoomá modernizace budov“ 
pořádané v letošnním roce Zlínským kra-
jem a Energetickoou agenturou Zlínského 
kraje jsme uspěli s projektem „Zateplení 
Městské nemocnnice Slavičín“ a v kate-
gorii „Komplexníí zateplení a instalace 
obnovitelného zddroje tepla a teplé vody“ 
získali 3. místo. Městská nemocnice 
totiž kromě úsporr tepla za vytápění získá-
vá také teplou voddu ze solárních kolekto-
rů, které jsou umíístěny na střeše nemoc-
nice.

Druhotným efeektem zateplování, a jistě 
také ne zanedbatelným, je zvýšení tech-
nické hodnoty zatteplených budov a jejich 
nové fasády, kteréé nebudou řadu let potře-
bovat údržbu.

Ing. Jarooslav Končický, starosta

Český červený kříž každoročně udě-
luje medaile prof. MUDr. J. Jánského 
těm, kteří dosáhli určitého počtu bez-
příspěvkových odběrů krve. Jedním 
z nejvyšších ocenění je Zlatá Jánského 
plaketa, která je udělována těm, kteří 
absolvovali 40 bezpříspěvkových odběrů. 
Můžeme s radostí konstatovat, že počet 
držitelů tohoto ocenění se rozšiřuje 
i ve Slavičíně. Český červený kříž nám 
sdělil, že držitelem Zlaté Jánského plakety 
se stal také náš občan pan Antonín Jaroš, 
Družstevní 782, Slavičín.

Jsme rádi, že jmenovanému můžeme 
poděkovat za jeho nezištnou pomoc při 
záchraně lidských životů. Přejeme mu 
hodně zdraví, bez kterého nelze dárcovství 
krve vykonávat. Ne každý člověk má krev 
vhodnou k dárcovství. Jak jsme na tom 
s vlastní krví můžeme zjistit celkem snad-
no. Stačí navštívit transfúzní stanici, kde 
Vám provedou rozbor krve a výsledek Vám 
hned sdělí. Pokud budete mít krev vhodnou 
k darování, pak už není nic jednoduššího 
než si dárcovství krve vyzkoušet. Určitě to 
nebolí a pocit, že děláte nezištně něco pro 
druhé, tak ten je k nezaplacení.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

„Maminko, díky Tobě vím, 
jak je důležité umět rozdávat 

lásku i radost...“

SVÁTKU 
MATEK

10. května 2014, od 15.00 hodin, 
sál Sokolovny Slavičín 

Vystoupí: žááci ZŠ MMalé Pole Slavičín
Hraají: Duo MMoraváci 

(pan Z. Doorničák aa pan A. Šobáň)

Městské infoocentrumm Slavičínn srdečně 
zve všechhny mamminky, baabičky 

a prababičkyy na oslavvu

Děkujeme dárcům krve
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Ptají se lidé… Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Kdy bude postaveno hřiště pro děti ved-
le mateřské školy Vlára?

Jak jsme informovali již dříve, v rozpočtu
města jsou na rok 2014 vyčleněny fi nanční
prostředky na stavbu tohoto hřiště. Rozhod-
li jsme se pro herní prvky z akátu, protože se
jedná o vhodný moderní materiál s dlouhole-
tou životností. Na webu města jsme zveřejni-
li 3 návrhy hřišť od 3 fi rem a spustili anketu,
kdy se občané mohli vyjadřovat k tomu, kte-
ré hřiště se jim nejvíc líbí a tomu samozřej-
mě mohli dát svůj hlas. S drtivou převahou
zvítězil návrh fi rmy NOMERA wood, s. r. o.
Jelikož tento návrh byl také ekonomicky v in-
tencích rozpočtu města (jednodušeji řečeno
„měli jsme na to“), rozhodla rada města o za-
dání zakázky a schválila uzavření smlouvy
o dílo se zmíněnou fi rmou. A kdy bude hřiště
hotové? Pokud vše půjde tak, jak je nasmlou-
váno, pak by prvky hřiště měly být osazeny
do konce června tohoto roku. Věříme tedy, že
o prázdninách už hřiště bude sloužit dětem
a samozřejmě také jejich rodičům. V průbě-
hu revitalizace čtvrti Vlára přibude ke hřišti
ještě oplocení, které minimalizuje nebezpe-
čí, že hrající si dítě vyběhne na chodník nebo
na místní komunikaci.

Realizaci hřiště nám konečně umožňu-
je vlastnické právo k pozemku, které jsme
nabyli na jaře tohoto roku. Je tak ukončena
dlouholetá anabáze sporů ohledně vlastnic-
tví budovy mateřské školy a také vlastnictví 
zmíněných pozemků. 

Kdy budou nové uniformy pro dobrovol-
né hasiče a kdo je rozděluje?

Činnost jednotek SDH ve všech částech
města považuje město Slavičín za nezastupi-
telnou. Hasiči dělají nejen tu svou „hasičinu“,
ale jsou mnohdy rozhodující součástí také kul-
turního a společenského života v dané části
města. Město tyto sbory dlouhodobě podpo-
ruje a přispívá na jejich materiálové vybavení
a činnost. Již několik let byl problém nedostat-
ku slavnostních uniforem jedním z hlavních
povzdechů hasičů. Je pochopitelné, že hasi-
či chtějí být na svou práci hrdí samozřejmě
také při slavnostních příležitostech.

Zastupitelstvo města se proto rozhodlo prá-
ci dobrovolných hasičů ocenit poskytnutím fi -
nančních prostředků na nákup slavnostních
uniforem. Proto bude v letošním roce mezi
jednotlivé sbory, a to podle počtu dospělých
členů, rozdělena částka 100 tis. Kč. Přísluš-
né smlouvy jsou již schváleny a sbory dosta-
ly potřebné informace. Je přímo na rozhodnu-
tí vedení sborů, komu a kterou výstrojní část 
zakoupí, jestli to budou jednotlivé části nebo
celé uniformy. Tato rozhodnutí město nijak
neovlivňuje, pouze je podmínkou smlouvy
o poskytnutí fi nančních prostředků, že k její-
mu vyúčtování bude doložen soupis pořízené
výstroje včetně jmenného seznamu těch, kte-
ří výstroj obdrželi. Věříme, že tato „výstrojní
akce“ dopadne ke spokojenosti nejen hasičů,
ale i nás všech, kteří budeme tyto uniformy
vídat při různých slavnostních příležitostech.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuji, že volby 
do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí Základní 
umělecké školy, nám. Mezi Šenky 121, 
Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Cihlářská, Jasmínová, Komen-
ského, K Parku, Krátká, Květná, Luhačovská, 
Misárkova, Nad Cihelnou, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Pod Lesem, Pod Střelnicí, Pod 
Vrškem, Sedlářská, Staroměstská, Ševcovská, 
Tržní, U Mlýna, Žižkovská, Horní náměstí, 
náměstí Mezi Šenky

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v přízemí budovy radnice, 
Osvobození 25, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Hasičská, Hrnčířská, Jar. Šály,
L. Výducha, Mladotická, Mladotické nábřeží, 
Nad Výpustou, Příčná, Spojovací, Úvoz, 
Zámečnická, K Nábřeží, Středová, K Hájen-
kám – v domech č. p. 311 – 318, 322 – 334, 573, 
575, 788, 811 – 816, K. Vystrčila – v domech 
č. p. 320, 321, 352, 391 – 393, Osvobození – 
v domech č. p. 25, 26, 33, 230, 254, Školní 
– v domech č. p. 116, 262, 276, 290, 305, 403, 
569 – 571, 574

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v přízemí budovy Základ-
ní školy Vlára, K Hájenkám 354, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Javorová I, Javorová II, Nad
Ovčírnou, Na Zastávce, Pod Kaštany, U Ryb-
níka, K Hájenkám – v domech č. p. 341 – 346, 
355 – 358, 390, 567, K. Vystrčila – v domech
č. p. 282, 377 – 389, 885, 886, Školní – v do-
mech č. p. 564 – 566

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v přízemí Domu dětí 
a mládeže, Osvobození 296, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu:

v ulici Obchodní, U Zahrádek, Luční, Os-
vobození – v domech č. p. 41 – 43, 224, 226, 
236 – 238, 251, 252, 255 – 257, 259 – 261, 265 
– 269, 277, 278, 283, 285, 288, 289, 295, 303, 
335, 353, 367, 369, 400, 402, 471, 531, 532, 
534, 535, 591, 624, 903, Dlouhá – v domech 
č. p. 300, 587, 588, 590, 592, 688, 689, 824

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v jídelně, v přízemí 

Základní školy Malé Pole, Osvobození 8, 
Slavičín 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

v ulici Družstevní, Okružní, Dlouhá – v do-
mech č. p. 625 – 651, 673 – 676, 783 – 786, 888 

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v tělocvičně v přízemí 
ZŠ praktické a ZŠ speciální v Hrádku, 
Družstevní I č. p. 76, Slavičín

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

místní část Slavičín-Hrádek na Vlárské 
dráze

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově bývalé školy 
v Divnicích č. p. 79

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

místní část Slavičín-Divnice

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v sále kulturního domu
v Nevšové č. p. 95

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu:

místní část Slavičín-Nevšová

Další upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, cestovním 
průkazem). Volič, který je občanem jiného 
členského státu, prokáže svou totožnost 
a občanství jiného členského státu Evropské 
unie a že je na území České republiky přihlášen 
k trvalému pobytu nebo k přechodnému po-
bytu na území České republiky. 

2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb do Evropského parlamentu 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

3. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.

4. K zachování pořádku a důstojného 
průběhu hlasování v místnosti pro hlaso-
vání je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové komise.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného 

plasty: 28. 5.
papír a nápojové kartony: 13. 5.

odpadu v květnu
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Occeněění škoollní metoodiččky prevenncce

Každého pedagoga potěší, když výsledky
jeho učitelské práce někdo vnímá, a navíc je
také ocení. O to větší je radost, pokud uznání
získá „domácí“ kantor, jako v případě paní
učitelky Mgr. Gabriely Šuráňové, školní
metodičky prevence.

Právě ji Rada Zlínského kraje navrhla
k ocenění za kvalitní realizaci preventivních
aktivit a zpracování školního preventivního
programu. Slavnostní „Ocenění školních
metodiků prevence 2014“ radním Zlínského
kraje PaedDr. Petrem Navrátilem se konalo
16. dubna 2014 na zámku v Napajedlích.

Smyslem preventivních aktivit, které paní
učitelka Šuráňová plánuje a zajišťuje, je zdra-
vé sociální klima a bezpečná škola pro žáky
i učitele. Škola bez projevů rizikového chová-
ní, s přátelským prostředím. Aktivity jsou za-
měřené na prevenci patologických jevů mezi
žáky jakými jsou kriminalita, šikana, užívání
drog, kouření či vandalismus.

Osm let působí jako školní metodička pre-
vence a její práci v této oblasti vysoce hodnotí
jak vedení školy, tak učitelé i žáci. V roce 2001
vznikl při ZŠ Slavičín-Vlára žákovský parla-
ment a před sedmi lety se jeho vedení aktivně
ujala. Každý rok pořádá se členy parlamentu
vícedenní výjezdní pobyt a pravidelně se
s nimi schází. Společně organizují sportovní
turnaje, společenské akce, soutěže, adopci
na dálku, rozhlasové vysílání…

Školní metodička prevence mimo jiné
spolupracuje s vedením školy, učiteli, rodiči
a žáky při řešení aktuálních výchovných
problémů.

Paní učitelce Šuráňové patří za její práci
velký dík. K získanému ocenění jí blahopřejí
všichni žáci i kolegové. 

Mgr. Jana Pinďáková

Divvadélko nnooově

Divadelní a maňáskový kroužek už má
na škole dlouhou tradici. Děti dříve většinou
pracovaly jen s loutkami. Vždycky to bylo
milé, veselé a malí diváci často spontánně
reagovali na děj. Ale letos to bylo trochu
jiné. Po zhlédnutí neobvyklých pohádkových
scének, tentokrát bez loutek, jsme my, diváci
mateřských školek a prvních dvou ročníků

naší školy, měli dojem, že jsme svědky nově
se klubajících herců! Když ne do Národního
divadla, tak určitě do SemTamFóru. Byli

odvážní, vtipní, komičtí a pěkně ztvárnili
charakteristické role jednotlivých postav.
Úžasná byla ráčkující vrána, zlý pohádkový
lotr, Paleček, fi alová víla, knofl ík i klobouk.
Prostě všichni dohromady dokázali dětské
diváky zaujmout a vytvořit příjemnou
i veselou atmosféru. A také poučnou, jak už
to v pohádkách bývá.  Mgr. Darja Konečná

Ekkoškkola žijjeee!

Uběhl rok od získání titulu Ekoškoly
a školní ekotýmy zaměřené na energii, vodu,
odpady a prostředí pracují dál na plné obrátky.
Schází se na pravidelných schůzkách a spolu
se svými patrony – učiteli – plní nejrůznější
aktivity svého oboru. 

O jaké činnosti se jedná? Zorganizovali
jsme výtvarnou soutěž o nejlepší ekoplakát 
a báseň s ekologickou tématikou, foto-
grafi ckou soutěž na téma „ptačí svět“ a „voda
je život“. Společně jsme druhý dubnový
víkend „hledali jaro“, což znamená, že žáci
zaznamenávali, zda viděli o víkendu 3 známky
jara. Dne 25. dubna 2014 se uskutečnil již
tradiční celoškolní projekt Den Země, během
kterého se žáci pod vedením učitelů zúčastnili
zajímavých exkurzí a navíc společnými
silami uklidili okolí školy. Dalším projek-
tem ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky se
v rámci akce „Chceme pomáhat“ zapojí třída
8.A spolu s ekotýmem do vytvoření klidové
zóny u rybníka ve Slavičíně. Zajímavý výlet 
čeká na členy ekotýmů v květnu, kdy navštíví
centrum Veronica Hostětín. Vše bude fi nan-
cováno z příspěvku ve výši 7 000 Kč, který
naše škola vyhrála ve výtvarné soutěži sou-
visející s životním prostředím. Ve druhých
třídách proběhla akce s názvem „Zdravá
5“, kdy byly pro děti nachystané talíře plné
vitamínů a zdravých dobrot. Během ekowor-
shopu centra Veronica Hostětín se žáci 4. a 5.
ročníku seznámili s invazními rostlinami
našeho regionu.

Vidíte sami, že „eko“ ve škole žije naplno.
Mgr. Petra Barošová

Moobilní plannnnetáriumm vee škkole

Koho by neuchvátil pohled na tmavou ob-
lohu plnou zářících hvězd? Žákům 1. stupně
se naskytla příležitost tuto podívanou spatřit 

v pondělí 7. dubna 2014 už 
v dopoledních hodinách. Jak 
je to možné? Přijelo k nám 
totiž mobilní planetárium. 
V tělocvičně vyrostl velký 
stan ve tvaru koule. Děti 
byly pozvány dovnitř, kde 
vleže pozorovaly vesmírnou 
oblohu. Sledovaly napínavý 
příběh o Měsíci, který puto-
val ke Slunci na návštěvu, se 
skřítkem Zvídálkem nasedly 
do raketoplánu a vydaly se 
k jednotlivým planetám, které 
poznávaly zblízka, naskytl se 
jim pohled na vznik a vývoj
života na planetě Zemi. 
Tento atraktivní zážitek 
uchvátil každého, protože si 

všichni připadali jako opravdoví cestovatelé 
vesmírem.  Mgr. Iva Filáková

a Mgr. Helena Kovaříková

Noovoddubnicckkká laťkaa

V rámci projektu přeshraniční spolupráce 
„Hodina češtiny, hodina slovenčiny“ se 
základní školou Janka Kráľa v Nové Dub-
nici jsme 21. března 2014 přijali pozvání 
na „Novodubnickou laťku“, mezinárodní 
závody ve skoku vysokém. Díky výborným 
výsledkům jsme přivezli několik medailí. 
V jednotlivých kategoriích získal Martin 
Huťa (6.B) třetí místo, Josef Štěpančík (7.A) 
a Michal Černý (8.B) vybojovali druhé místo. 
Nejstarší kategorie žáků 9. ročníku byla zcela 
v naší režii, kdy Jakub Kovář (9.A) skončil 
na třetím místě a vítězem této kategorie se 
stal Michal Fojtů (9.B).

Všem našim sportovcům patří velký dík 
za vzornou reprezentaci města a školy.

Mgr. Aleš Ptáček

Základní škola Slavičín-Vlára

Mááte dooma přeedškoláka?? 
Zvemme Vás ddo školy!

Jak chuttná uččení buddou moct ppooznat 
děti, kkteré vv září pooprvé useddnnou 

do šškolníchh lavic. 

Deevátý rročník tradičníhoo 

Dne přředšškolááákků 
proběhnne ve ččtvrtekk 15. květnaa 22014

vv 7.45 hodin v budově 
I. sttupně ZŠ Slaavičín-Vláraa. 

Předškolááci strááví ve šškole tři vyučččovací 
hodiny vččetně ppřestávvek a v dopprooovodu 

svých starrších kkamaráádů si pod vveedením 
vyučujjících vyzkouuší školní ppráááci. 

VVšichnni se naa budoucí 
pprvňáččky mooc těšíme.

MMgr. Jana Pinnďďďáková
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Stááž sstudenttůů gymnnáziia v Němeeccku

V partnerské škole v Diepholzu se zúčastnili
studenti týdenního pobytu pod vedením
učitelek Mgr. H. Urbanové a Mgr. M. Bačové.
Jedná se o pokračování minulých projek-
tových aktivit Socrates Comenius.

Deset slavičínských studentů gymnázia
strávilo 7 dnů v malebném severoněmeckém
městečku Diepholz. Ujeli jsme 1 400 km
a strávili jsme dlouhých 19 hodin ve vlaku.
Ale stálo to za to. Během jednoho týdne
jsme poznali život v německých rodinách.
Navštívili jsme přístav Hamburk, procházeli
jsme se vřesovištěm a slatinou kolem města,
navštívili jsme podnik Allos, který se věnuje
bio potravinám. Výrobky jsme mohli i ochut-
nat. Dalším podnikem, který jsme navštívili, 
byla fi rma, která vyrábí elektroniku k větrným
elektrárnám. Zjistili jsme, jak důležité jsou
alternativní zdroje pro německou společnost,
jak jsou společností podporovány. Hodně času
jsme strávili prací na projektech Comenius,
na kterých jsme spolupracovali od roku 2012
se studenty z Itálie, Anglie a Německa. Malova-
li jsme na tašky, hráli jsme hru, kterou pro nás
připravili studenti z Diepholzu, společně jsme
psali články do novin, společně jsme dokonce
vařili a své výrobky jsme přinesli na závěrečné
setkání v menze školy. Týden utekl jako voda.
Nebylo to vždy jednoduché, ale obstáli jsme.
Už se všichni těšíme na příjezd všech našich 
partnerů v červnu 2014.

Studenti kvinty, G1 a G2

d k
Miimořádně úúspěšnýý mměsícc v souuttěžích: 

Velký úspěch v Dějepisné soutěži studentů
gymnázií zaznamenaly naše studentky Te-
reza Machovská, Vendula Holková a Kamila
Nováková z kvinty, které obsadily 2. místo
v krajském kole vědomostní soutěže (období
od vzniku Československa 28. října 1918
do vzniku Slovenského státu a protektorátu
v polovině března 1939) a postupují do ce-
lorepublikového kola v Chebu. Celkově se
letošních krajských kol ve 14 krajích ČR
a 8 krajích SR zúčastnilo 208 gymnázií České
a 49 Slovenské republiky. Postupující týmy se
utkají na Gymnáziu v Chebu, neboť organizá-
torem této soutěže je učitel místního gymnázia
Mgr. Miroslav Stulák. Garanty soutěže jsou
přední čeští historikové – prof. PhDr. Jan
Rychlík, DrSc, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc,
doc. Mgr. Jaroslav Šebek a další. Letos se
podařilo získat také podporu ze strany mi-
nistra školství PhDr. Marcela Chládka.
 Krajské kolo Chemické olympiády – velká
gratulace patří Josefu Tomečkovi, který v ka-
tegorii D obsadil krásné 2. místo.
 Strojírenský obor ve Slavičíně získal
další úspěch – 18. března 2014 pořádala
škola krajské kolo soutěže obráběčů kovů ze
všech středních škol Zlínského kraje, které
vyučují tento obor. Celkovým vítězem se stal
slavičínský žák David Fojtík. Na třetím místě
skončil taktéž žák ze Slavičína Vlastimil
Juřík. Škola se opět dokázala prosadit díky
žákům a jejich odborné přípravě pod vedením
učitelů strojírenských oborů mezi školami
z okresních měst. Děkujeme také Kamilu
Mackovi a fi rmě Tryon z Brumova, která
celou soutěž podpořila hodnotnými cenami.
 David Fojtík dosáhl velmi pěkného
umístění v celostátní soutěži zručnosti oboru
obráběč kovů. Umístil se na 9. místě mezi žáky
3. ročníků z celé republiky z celkového počtu
22 soutěžících. Soutěž byla pořádána v rámci
CECH KOVO ČR, jež je součástí celostátní
přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje
Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT
a dalšími partnery. Cílem nebylo pouhé po-
rovnání vědomostí a dovedností jednotlivých

účastníků, ale především výměna zkušeností
z výuky na jednotlivých školách, propagace 
technických řemesel, posílení postavení 
a významu středního odborného školství 
v České republice. Poděkování za vzornou 
reprezentaci patří Davidovi a také všem, 
kteří se na jeho přípravě podíleli a celou akcí
přispěli k reprezentaci naší školy v repub-
likovém měřítku. Bc. František Mana

Do krajského kola soutěže Offi ce Arena
postoupili: v kategorii A – Marek Coufalík 
a Jonáš Herec (kvarta), v kategorii B – Tereza 
Machovská a Vendula Holková (kvinta). Kraj-
ská kola se konala 15. dubna 2014 v Centrech
vzdělávání Microsoft.
 Blahopřání patří Lucii Machovské 
ze septimy, která obsadila na základě 
zaslaných výsledků 4. místo v krajském kole 
Konverzační soutěže v jazyce francouzském, 
které se konalo ve čtvrtek 20. března 2014 
na Gymnáziu TGM ve Zlíně.
 V kategorii Z6 se v okresním kole 
matematické olympiády umístila Kateřina 
Váňová na 5. místě a Vendula Machalová 
na 10. místě z 46 účastníků. 
Krajské kolo olympiády v jazyce českém 
– poděkování za reprezentaci naší školy 
patří oběma soutěžícím z kvarty – Martina 
Ocelíková (4. místo) a Vojtěch Slováček 
(9. místo).
 Poděkování patří Michaele Kostkové 
z kvinty za vzornou reprezentaci školy v kraj-
ském kole olympiády v českém jazyce 2. kate-
gorie, v němž vybojovala výborné 5. místo.
Úspěch v biologické olympiádě – Michal 
Holek ze sekundy obsadil výborné 4. místo 
v okresním kole BiO kategorie D. Ve stejné 
kategorii naši školu také úspěšně reprezen-
tovala Vendula Machalová z primy. 
Okresní kolo chemické olympiády – ob-
rovská gratulace patří Josefu Tomečkovi, 
který v pátek 21. března 2014 na gymnáziu 
TGM ve Zlíně obhájil 1. místo v okresním 
kole Chemické olympiády.
 Krajské kolo – instalatér, velmi pěkné 
3. místo získal Petr Dynka, děkujeme 
za reprezentaci školy.
Zita Klimčíková (tercie) obsadila 1. místo 
v okresním kole recitační soutěže a postou-
pila do krajského kola, které se uskutečnilo 
9. dubna 2014 v Uherském Hradišti. 
 Marek Coufalík (kvarta) obsadil v kraj-
ském kole matematické olympiády katego-
rie 9 vynikající 2. místo. 
Klokan 2014 – nejlepší umístění dosáhl 
David Maryáš (sekunda), kterému se povedlo 
získat maximální počet bodů 120. 
Blahopřejeme Marku Coufal íkovi 
k 1. místu a Josefu Tomečkovi ke 2. místu 
ve sloučeném okresním kole fyzikál-
ní olympiády kategorie E okresů Zlín 
a Kroměříž.

Okkressní kolooo SOČ

Ve středu 26. března 2014 pořádala naše 
škola okresní kolo Středoškolské odborné 
činnosti. Školu reprezentovalo 22 studentů, 
kteří obhajovali 17 prací. 8 prací studenti
obhajovali v krajském kole 28. dubna 2014
na GJAK v Uherském Brodě.

Možnoost poddání přřihlášek v drruhém 
kole přijímmacíhho řízenní do všechh oborů 
na naší škkole je do 8. kkvětna 20114..

Maturiitní oboory: osmmileté gymmnáázium, 
čtyřleté gyymnázzium, mmechatroniikkk. 

Učebníí oborry: obrráběč, eleekkttrikář, 
instalatér,, autommechannik, kuchaař.. 

Informmace na teelefonnímm čísle 
604 453 9954 u vvedení školy, krittérrria pro 
2. kolo buddou naa wwww.gjpsosslavvicccin.cz. 

Uchazeeči v uučebnícch oborechh a Pod-
nikání buddou přřijati beez PZ dle kkriiitérií.
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ZŠ Malé Pole ZUŠ Slavičín
 Obor fyzika – 1. místo David Maryáš,
Michal Holek a Radim Častulík
 Obor chemie – 3. místo Gabriela Presová
 Obor biologie – 1. místo Veronika Kuželová,
2. místo Alžběta Šuráňová
 Obor zdravotnictví – 2. místo Kateřina
Skládalová, 3. místo Nikola Maružánová
 Obor zemědělství – 1. místo Tereza Hlavi-
cová, 3. místo Michaela Kašpárková
 Obor strojírenství – 1. místo David Fojtík,
Patrik Unzeitig, 2. místo Filip Barák, Adam
Fojtů
 Obor učební pomůcky – 1. místo Jakub
Šebák, Jakub Miklas, 2. místo Radek Macků
 Obor ekonomika – 2. místo Martin Křižka
Obor psychologie – 2. místo Ludmila
Holbíková
Obor teorie kultury – 2. místo Eliška
Hercová
 Obor informatika – 1. místo Štěpán Trčka

Prrojekkt do OOOP Vzděělávváníí 
pa kkonkkurencceeschopnnost

Škola podala projekt do OP Vzdělávání
a konkurenceschopnost, Oblast podpory
3.1 – Individuální další vzdělávání. Projekt 
se zaměřuje na obce našeho regionu, které
mají méně než 2 000 obyvatel a má přispět 
ke zvýšení znalostí a dovedností občanů
těchto obcí v kompetencích informačních
technologií. Celkové náklady projektu jsou
plánovány na 900 000 Kč.

Sluuníččkový dddeen

GJP a SOŠ Slavičín, útvar SOŠ Slavičín
se dne 1. dubna 2014 zúčastnil sbírkové akce
Sluníčkový den pod záštitou nadačního fondu
„Rozum a cit“, která je určena na pomoc
opuštěným dětem a na podporu náhrad-
ních rodin. Získaná částka bude použita
na volnočasové aktivity opuštěných dětí,
na vybavení pokojů pro děti, na podporu dětí
při odchodu z pěstounské péče. 

Srdíčkkový deeen

Během Srdíčkového dne konaného v úterý
25. března 2014 se u nás vybralo 4 269 Kč.
Peníze byly poslány na konto společnosti Život 
dětem, která pomáhá nemocným a handi-
capovaným dětem. Všem, kteří se do sbírky
zapojili, patří velký dík.

GJJP aa SOŠŠŠ Slaviičínn vve spoollluprácii 
s Morravskýýmm svazzemm ellektrotteeechnikůů 
Brrno aa fi rmooouu MSE CZZ, s. r. o., ppooořádá

vee dnecchh 20. a 21.. kvvětna 2200014
seemináářřř, zkoušškyy a pperioddicccké 

přezzkkkoušenní praccovníkkůůů 
vv v elektrootechnnice 

dlle §44, 5, 66,, 7, 8, 100. VVyhl. 50/1199978 Sb. 
Začčátek sseeeminářee je 20. května 2014

vv 8.00 hodiinnn v učebbněě č. 215, v oobjektu 
SOŠ SSlavvičínn.

SSSooučástíí semminnáře 
je pprodej eeelektroteechhniccké literaaatury 

a plattnných ČSN ENN noremmmm.
BBližší innnformacce nna teelefonnníím 
ččísle 57777 342 4408, 6088 270 331114.

Šaachissté ZŠ MMMalé Poole 
j pjeddenááctí v ČČČČeské reepublicce… 

O úspěších šachistů ze ZŠ Malé Pole
jsem slavičínskou veřejnost informoval již
v březnovém zpravodaji a jsem rád, že v do-
brých zprávách mohu pokračovat i po účasti
na mistrovství České republiky, které se
konalo ve Vyškově ve dnech 7. – 8. dubna
2014. Turnaj byl ofi ciálně zahájen státní hym-
nou. Čtyřčlenné družstvo ve složení Hubert 
Plášek, Tobiáš Drápala, Petr a Tomáš Hofsch-
neiderovi obsadili z celkového počtu třiceti
zúčastněných družstev vynikající 11. místo,
přitom podle celostátního výkonnostního
žebříčku (ELO) bylo družstvo ZŠ Malé Pole
nasazeno až na 21. místo. Samozřejmě, že
za tak dobrými výsledky jsou léta tréninku
a docházky chlapců do šachového kroužku při
DDM Slavičín, kde se pod odborným vedením
pana Josefa Svitáka dopracovali až k tak
výborným výsledkům. Vedoucí šachového
kroužku vyzvedl u svých svěřenců nejen
umění hrát tuhle hru, ale zejména jejich bo-
jovnost a touhu po vítězství. Nejvíce bodů (7)
za sedm vítězství z devíti získal pro družstvo
Petr Hofschneider (4. tř.), ten dosáhl druhého
nejlepšího výsledku ze všech hráčů tohoto
mistrovství ČR hrajících na 4. šachovnici.
Nejsilnějšího soupeře měl Tobiáš Drá-
pala (5. tř.), jenž vyhrál tři partie. Na druhé
šachovnici získal Tomáš Hofschneider (4. tř.)
5 bodů a na třetí šachovnici Hubert Plášek
(5. tř.) 4 body. 

Na současnou mladou generaci je nahlíženo
spíše jako na mládež internetovou, pohodl-
nou, která dovede doslova promrhat spoustu
času u počítače. Jsem rád, že se mezi nimi
najdou i takoví, kteří svým šachovým umem,
soustředěností, taktikou i bojovností tak dobře
reprezentovali nejen naši školu, ale i město
Slavičín. Za to patří našim šachistům díky
a pevně věřím, že se jim bude dařit i nadále.
Vždyť mnozí z účastníků na začátku soutěže
ani nevěděli, kde se toto město nachází. Jako
důkaz poslouží docela úsměvná situace, kdy
v 5. kole žáci nastoupili proti ZŠ Frýdlant nad
Ostravicí, která nakonec skončila na druhém
místě. Žáci této školy jsou součástí Beskydské
šachové školy, která je mnoho let nejlepší
v ČR. Favorit si myslel, že nás snadno vysoko
porazí a dokonce se ptal, kde Slavičín vlastně
leží. Brzy po zahájení ale najednou dva jejich
nejlepší hráči stáli nad prohrou. Dívali se
zkoprněle na pozici na šachovnici a nemohli
tomu uvěřit. Nakonec se ale ukázala jejich
zkušenost a kvalita, partii nejenže zachránili,
ale nakonec ji i zaslouženě vyhráli. 

Závěrem bych chtěl poděkovat manželům
Drápalovým a panu Svitákovi za dopravu
a doprovod našich šachistů do Vyškova. Městu
Slavičín patří dík za fi nanční podporu této
akce a odměnou všem může být zcela jistě
skvělá propagace.

Podrobné výsledky z celého MČR najdete
na internetu, na adrese: http://www.chess-
results.com/tnr129018.aspx?lan=5&art=0 

Mgr. Roman Goldbach, ředitel školy

telefon: 577 341 201, www.zus-slavicin.cz, 
reditel@zus-slavicin.cz

Výýsleddky náárrodní sooutěěže 
ýzáákladdních uuuměleckkýchh škol:

okresní kolo – hra na housle: 
25. února 2014, Malenovice
tř. uč. Hana Petrů:
Barbora Nováková, I. kat. – 1. místo, postup
Anna Petrů, IV. kat. – 2. místo
Nela Goldbachová, IX. kat. – 2. místo
okresní kolo – hra na klavír: 
27. – 28. února 2014, ZUŠ Napajedla
tř. uč. Hana Durďáková:
Jakub Šmotek, I. kat. – 3. místo
Taťána Janáčková, II. kat. – 3. místo
Marcela Carbolová, III. kat. – 3. místo
Sára Saňáková, III. kat. – 2. místo
Barbora Plšková, V. kat. – 3. místo
tř. uč. Věra Hájková:
Michal Janšta, 0. kat. – 2. místo
Marek Vaculík, 0. kat. – 1. místo, postup
Mojmír Argaláš, IV. kat. – 2. místo
Hubert Plášek , IV. kat. – 3. místo
Michaela Raková, IV. kat. – 1. místo, postup
Jonáš Plášek V. kat. – 3. místo
Veronika Kuželová, IX. kat. – 1. místo, postup
krajské kolo – hra na housle: 
1. dubna 2014, ZUŠ Uherské Hradiště
Barbora Nováková, I. kat. – 3. místo
krajské kolo – hra na klavír: 
27. – 28. března 2014, ZUŠ Kroměříž
Marek Vaculík, 0. kat. – 1. místo
Michaela Raková, IV. kat. – 1. místo
Veronika Kuželová, IX. kat. – 1. místo

Slavičínská „zuška“ se v konkurenci 
deseti škol v okrese a dvaceti v kraji opět 
neztratila. Za oceněnými žákovskými výkony 
stojí kvalitní práce pedagogů, svědomitá 
příprava žáků a podpora jejich rodičů. 
Všem blahopřejeme k soutěžním úspěchům 
a děkujeme za prezentaci školy i našeho 
města.

Kvvětnové akkkttivity ZZUŠ

1. – 30. května 2014: Velké maličkosti, 
výstava žáků výtvarného oboru, galerie 
v průjezdu ZUŠ
5. května 2014: Koncert absolventů (Michal 
Černý, Daniela Drápalová – klavír, Tereza
Zálešáková – klarinet, Kristýna Hubíková – 
housle, Kristýna Křížková – zobcová fl étna),
dolní sál ZUŠ, 18.00 hodin 
6. května 2014: Hudební dostaveníčko 
v MŠ Nevšová, 9.00 hodin
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6. května 2014: Koncert žáků ze tř. 
Z. Kozubíka Z Kozubíka (el. klávesy, akordeon), horní sál(el klávesy akordeon) horní sál
ZUŠ, 18.00 hodin
 7. května 2014: Koncert kytaristů, účinkují
žáci P. Grochovce, dolní sál ZUŠ, 18.00 hodin.
7. května 2014: Krajská přehlídka
výtvarníků ZUŠ, vernisáž v 16.30 hodin
Alternativa Zlín
 8. května 2014: Slovácké divadlo –
představení Rychlé šípy, 19.00 hodin (pro 
účastníky soutěží ZUŠ a absolventy pořádá
SRPDŠ ZUŠ Slavičín) 
12. května 2014: Koncert absolventů (Alena
Hubíková – klávesy, Petr Gapčo – příčná
fl étna, Eliška Fojtíková – klarinet, Michaela
Münsterová – kytara, Tereza Marcaníková –
zobcová fl étna), horní sál ZUŠ, 18.00 hodin
 15. května 2014: Houslový podvečer,
účinkují žáci H. Petrů, dolní sál, 18.00 hodin
 16. května 2014: ZUŠKA? ZUŠKA! Den se 
ZUŠ Zlínského kraje, multižánrový festival 
(účast žákovského orchestru a PS Tučňáci),
od 10.00 – 22.00 hodin, Zlín

 19. května 2014: Žákovský koncert,
účinkují žáci T. Jakúbkové a J. Zatloukala,
dolní sál, 18.00 hodin
20. května 2014: Třídní koncert klavíristů
uč. V. Hájkové, dolní sál, 18.00 hodin
21. května 2014: Hudební dostaveníčko
v MŠ Malé Pole a Vlára, 9.00, 10.00 hodin
27. května 2014: Zadáno pro klavír, 
účinkují žáci H. Durďákové, dolní sál, 18.00 
hodin

Záápis do ZUUŠŠ

V týdnu od 26. – 30. května 2014 se koná
zápis do hudebního i výtvarného oboru
pro děti, které nechodí do MŠ Malé Pole
a MŠ Vlára ve Slavičíně. Rodiče si mohou
domluvit schůzku telefonicky nebo se osobně
dostavit s dítětem do ZUŠ od 13.00 do 17.00
hodin. Tel. 577 341 201.

Zápis pro děti z MŠ Vlára a MŠ Malé Pole se
uskuteční dopoledne 10. června 2014 v ZUŠ.
Jeho součástí je malý koncert s představením
hudebních nástrojů a návštěva výtvarného
oboru. Jana Jakúbková, ředitelka školy

Smíšený pěvecký sbor Cantare 
při ZUŠ Slavičín, o. s.,

Vás srdečně zve na

Přátelské sborové setkání 
PS Cantare a Učitelského

pěveckého sboru 
TYL z Kutné Hory.

Sbory účinkují v sobotu 31. května 2014
v 15.00 – Koncert na Lázeňském náměstí 

v Luhačovicích 
v 19.00 – Koncert v kostele sv. Vojtěcha 

ve Slavičíně. 

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné

využívat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek
je možnost tisku, kopírování a ukládání
dokumentů na média, vazba dokumentů
do plastových kroužků, laminování
dokumentů.

Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014!
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Internet znáte, máte ho doma, občas ho
využíváte? Ale přeci jen chcete objevit více?
Chcete ovládnout internet tak, abyste vždy
našli to, co potřebujete? Objevte s námi sílu
internetu... Zároveň se naučte modernímu
způsobu komunikace s využitím internetu.
To znamená dopisovat nebo telefonovat za-
darmo! Ano zadarmo a my Vás to naučíme!
Osnova: Vyhledávání na internetu, stahování
obrázku, programů, textů, sdílení souborů
s využitím internetu, komunikace přes inter-
net (skype, facebook), e-mail.
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Kurz je určen začátečníkům, studentům,
jednoduše všem, kteří si chtějí prostřednictvím
praktických příkladů osvojit základy pod-
vojného účetnictví. Výklad je zaměřen
na základní účetní operace, principy a pojmy
používané v podvojném účetnictví, které jsou
vysvětleny velmi srozumitelným a jedno-
duchým způsobem. Další předností kurzu je
to, že jednotlivé pojmy a části výkladu jsou
znázorněny na řadě příkladů z různých oborů
podnikání v podobě tabulek a grafů.
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
 Finanční svoboda aneb jak umíte
hospodařit se svými penězi?

Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč

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

Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 
různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší in-
formace: paní lektorka Eva Bartošová na tel. 
čísle 777 913 782.
Pozor změna! Od poloviny dubna 2014 
se scházíme každé úterý v 16.00 hodin 
v Horákově vile v prvním podlaží.
Plán aktivit na květen:
7. 5. – Drátkování
14. 5. – Drátkování
21. 5. – Tvoření z odličovacích tampónů
28. 5. – Tvoření z odličovacích tampónů

Připravujeme:
Slavičínský čtyřboj ženských družstev 
o pohár města Slavičína

Přijďte změřit svoje síly a pobavit se! Chtěly 
byste změřit své síly s podobně založenými 
lidmi? Máte rády zábavu a adrenalin? Nevá-
hejte, přijeďte si zazávodit a pobavit se!

Z důvodu přesunutí termínu (původně 
26. dubna 2014) se akce bude konat v sobotu 
17. května 2014 od 14.00 hodin!

Čeká Vás soutěž v kuželkách, hodu na koš, 
kopu a střelba na branku.

Kde: Sportovní hala a kuželna ve Slavičíně, 
pro koho: pro čtyřčlenná družstva žen
od 18 do 99 let (místní i přespolní fi rmy, 
organizace a spolky nebo jakkoliv sestavená 
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družstva), vstup: volný, občerstvení pro
soutěžící i pro návštěvníky zajištěno, info:
Nadace J. Pivečky – 571 110 425, 739 095 315,
njp@pivecka.cz, DDM – 577 341 921,
604 155 312, kdmslav@zlinedu.cz. 

Těší se na Vás pořadatelé: Nadace Jana
Pivečky a Dům dětí a mládeže Slavičín.
 Výtvarný příměstský tábor – 30. června –
4. července 2014
 Anglický příměstský tábor– 11. – 15. srpna r
2014

Poděkoováníí
Nadace Janna Piveččky děkujje členkám 

Českého svazuu žen, vššem jejichh přátelům 
a příznivcům, kteří se zúčastnilli letošního 
fašankového pprůvoduu ve Slavičíně a také 
všem dárcům, kteří ffašankámm fi nančně 
přispěli, za fi nnanční ddar ve výšši 2 000 Kč, 
který využijemme na fifi nancováání obecně 
prospěšných pprojektůů.

DDM Slavičín

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Březen udělal tečku za prvním čtvrtletím
tohoto kalendářního roku. Byl bohatý na růz-
né aktivity, z nichž si asi největší pozornost 
získal v pořadí již 14. ročník Slavičínského ši-
kuly. Modeláři z Moravy, a dokonce i z Čech,
měli zázemí v našem zařízení. Akce je zhod-
nocena podrobněji na jiném místě tohoto čís-
la měsíčníku. 

My v DDM ji považujeme za velmi zdaři-
lou, velmi dobře a promyšleně připravenou
a zorganizovanou. Největší poděkování patří
vedoucím zájmových kroužků DDM: Ing. Mar-
tinu Procházkovi, Tomáši Hájkovi a Ondrovi
Fibichovi. Když jsme v oblasti děkování, pak si
dovolíme poděkovat z tohoto místa i panu Jo-
sefu Svitákovi, který je v tom nejlepším smys-
lu slova „inventářem DDM“. O děti v šacho-
vých zájmových kroužcích se stará v našem
zařízení několik desítek let. A že to dělá vel-
mi dobře a je dobrým metodikem, o tom svěd-
čí výsledky jeho práce. Pod jeho vedením se
malí slavičínští šachisté dostali až na Mistrov-
ství republiky v šachu v družstvech a v kon-
kurenci 30 týmů skončili na velmi pěkném
11. místě. Tento měsíc byl zaplněn i několi-
ka velmi zajímavými workshopy, které byly
určeny především ženám, ale samozřejmě
byly vítány i děti. Pod vedením Ivy Fojtíko-
vé se pod rukama zúčastněných objevova-
ly překrásné, originální a nádherně probar-
vené skleněné šperky. I duben nabídl něko-

lik velmi zajímavých workshopů – Malování
na hedvábí, Fimo, Jarní tvoření.

Hlavní akcí tohoto měsíce byla příprava
a vlastní realizace výstavy výtvarných prací
dětí zájmových kroužků našeho zařízení, kte-
rá byla slavnostně otevřena v pátek 4. dubna
2014 v prostorách Horákovy vily. 

A co nabídne květen? Jeho první sobotu,
3. května 2014, se uskuteční v sále Sokolovny
Slavičín v pořadí již 3. ročník Orient show,
na níž se budou prezentovat děvčata zájmo-
vých kroužků orientálních tanců našeho za-
řízení. O týden později, 10. května 2014, se
naše tanečnice zúčastní krajského kola Ori-
ent show v Uherském Ostrohu. Následující
sobotu, 17. května 2014, budeme participovat 
na dvou akcích – na „Běhu vítězství“ a na dal-
ším ročníku Čtyřboje ženských družstev. Ten-
to měsíc budeme mj. plně zaneprázdněni pří-
pravami na letní činnost 2014.

Zdenka Odehnalová, ředitelka DDM

Realizujeme:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
specifi cké programy primární prevence pro
základní školy a víceletá gymnázia
Jsme:
držitelem „Pověření pro výkon sociálně-
právní ochrany“
držitelem „Certifi kátu odborné způsobi-
losti na programy specifi cké primární pre-
vence poskytované v rámci školní docházky“
registrovanou sociální službou na provoz
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
od 7 do 15 let

.... co bylo ..... co je ... cco bude ....

V rámci spolupráce se Střední odbornou
školou Luhačovice a jejich studentkami probí-
hala realizace programů specifi cké primární
prevence pro třídní kolektivy I. stupně na Zá-
kladní škole Malé Pole ve Slavičíně, Základ-
ní škole ve Vlachovicích, Základní škole spe-
ciální ve Smolině a Návojné. 
Celkově proběhlo od ledna 100 progra-
mů specifi cké primární prevence zaměře-
né na řadu různých rizikových typů chování
jako je agrese, šikana, kyberšikana, rasismus
a xenofobie, záškoláctví, závislostní chování,
spektrum poruch příjmu potravy apod. Pra-
videlná spolupráce je s 15 školskými zaříze-
ními v regionu. Programy zahrnují nejen jed-
notlivé typy rizikového chování, ale i rozvoj
komunikativních dovedností, zvyšování se-
bedůvěry, sebejistoty, nácvik sociálních do-
vedností, nácvik schopnosti čelit tlaku rizi-
kových vrstevníků apod.
Proběhlo další vzdělávání pěstounských
rodin. 
Byli jsme úspěšní v podpoře 2 projektů ze
Zlínského kraje – konkrétně na preventivní
programy a aktivity pro děti ve volném čase.
V současné době probíhá postupně realiza-
ce projektů.

Pokračuje celoroční hra „Lexikon chytré 
mládeže“. Každý měsíc jiné téma, jiné akti-
vity – 1 hlavní úkol a 4 dílčí.
Lexikon měsíce dubna – „Rasismus – Ba-
revný svět“ – smyslem bylo a je učit se a ro-
zumět jiným kulturám, stejně jako chápat ty
nejbližší a předcházet tak konfl iktům, nepo-
chopení a nedorozumění.
Lexikon měsíce května – „Rizikové sporty 
– Opatrnost nade vše“ – zaměřen na prevenci 
úrazů v rámci sportovních aktivit a v dopra-
vě, ochrana zdraví. Lexikony jsou vystaveny 
v zařízení a prozatím je jich celkem 7. Celko-
vé vyhodnocení proběhne v červnu.
Pomalu chystáme program na letní prázdni-
ny: I. termín – III. příměstský tábor Kamarád: 
od 7. do 11. července 2014, II.termín – III. pří-
městský tábor Kamarád: od 4. do 8. srpna 2014. 
 Naše metody práce – zážitkové programy, 
konzultace, individuální a skupinová práce, 
verbální a neverbální aktivity, psychosociál-
ní hry. Celkově klademe důraz na aktivity ve-
doucí k posílení vzájemné komunikace, spo-
lupráce, sebehodnocení, zdravé sebevědomí, 
uvědomění si individuality ale i přizpůsobe-
ní se skupině.

Podrobné informace k činnosti zařízení 
jsou na webových stránkách.

Činnost o. s. R-Ego dlouhodobě podporují: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský 
kraj, město Slavičín.

Pooděkkováníí

Charita sv. Vojtěcha Slavičín
děkuje členkám Českého svazu 
žen ze Slavičína, dobrovolníkům a dárcům 
za fi nanční podporu ve výši 2 000 Kč, poskyt-
nutou z výtěžku letošních slavičínských 
fašanek.
Charita sv. Vojtěcha Slavičín děkuje 
slavičínským farníkům, kteří přispěli do Post-
ní almužny a tím pomohou konat charitní 
dílo pro potřebné v naší farnosti. Příspěvek 
byl letos rekordní, činil 29 000 Kč.

Ozznámmení

 Charita sv. Vojtěcha Slavičín již počtvrté 
otevírá bazar na podporu její činnosti, který 
proběhne 20. května 2014 od 9.00 do 15.00 
hodin. Veškeré zboží bude prodáváno za sym-
bolické ceny od 5 Kč do 35 Kč. V charitním 
bazaru najdete převážně dětské oblečení 
a obuv, jak pro miminka, tak pro školáky, ale 
také oblečení a obuv pro dospělé. Sortiment 
byl věnován spoluobčany ze Slavičína a okolí.
Charita sv. Vojtěcha Slavičín bude již 
podruhé pořádat dětský tábor s názvem 
„Tábor při charitě, aneb neseď doma jako 
pecka“. Tentokrát se bude konat ve dvou
termínech: I. termín – od 18. do 22. srpna 
2014, II. termín – od 25. do 29. srpna 2014. 
Cílem tábora je především rozvinutí kreativity, 
přizpůsobování, získávání nových dovedností 

Slavičínský šikula
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je určen pro děti od 6 do 14 let. Program je plnýjeurčenprodětiod6do14let Programjeplný
zajímavých her, dobrodružství a jiných aktivit.

Těšíme se na společné zážitky.

Charita sv. Vojtěcha Slavičín za podpory
Zlínského kraje oznamuje, že 

15. května 2014 ve 14.00 hodin 
bude probíhat školení pro veřejnost 

na téma 

„Život s demencí
a Alzheimerovou chorobou“ 

Kurz je bezplatný a uskuteční se v Hrádku 
na Vlárské dráze v místě DC Maják. Školení 
v rozsahu max. dvou hodin bude zahrno-
vat: specifi cké postupy při podávání stravy 
a tekutin u nemocného s Alzheimerovou 
chorobou, chorobou s ohledem na riziko
vzniku malnutrice a aspirace, zajištění 
pravidelného denního režimu pro pacienty 
s Alzheimerovou chorobou, provádění 
úkonů k zachování nebo prohloubení 
samostatnosti nemocných s Alzheime-
rovou chorobou, aktivizace nemocných 
s demencí a Alzheimerovou chorobou, 
komunikace s pacientem aj.

V sobotu 5. dubna 2014 naši Benjamínci
odehráli poslední halový turnaj ve fotbale 
a další už budou hrávat venku. Od podzimu
2013 měli kluci nespočet přátelských utkání
v hale a taky pár větších turnajů tady po okolí.
Pro některé kluky to byly jejich vůbec první
zápasy v životě, kdy si zkusili jaké to je hrát 
proti cizím týmům a v cizím prostředí. První
turnaj byl o Vánocích na Novestě ve Zlíně, 
kdy poprvé zažili, co je to turnaj – víc zápasů
po sobě, lepší i horší týmy proti nim, únava
a taky ta odvaha kluků a trenérů do toho vůbec 
jít. Snažili se ze všech sil, i když ne vždy to
skončilo vítězstvím. Ale o to tady přece až 
tak nejde! Kluci si zahráli, potrénovali, zjistili 
co je potřeba dopilovat a odvezli si sladkosti
za účast a z některých turnajů mají své první
medaile. Z posledního turnaje v Bojkovicích
si odvezli krásný pohár za 8. místo. Kluci měli
obrovskou radost z poháru a za to to přece stojí.
Tímto článkem bychom, my rodiče, chtěli moc 
poděkovat trenérům Lubošovi Gregušiakovi 
a Davidovi Ptáčkovi, že se klukům věnují,
mají s nimi svatou trpělivost a že pro ně tyto
akce připravují. A nás těší, když vidíme, že se
kluci na tréninky a na zápasy těší. 

Rodiče Benjamínků

ské soutěže. Letošní ročník Camoligy hrálo 
19 družstev. Trofeje vítězům a pamětní pla-
kety všem zúčastněným týmům předávali 
starosta města Ing. Jaroslav Končický a pre-
zident kuželkářského klubu, majitel fi rmy 
Camo, Ing. Rudolf Fojtík. V silné konkurenci 
se na 1. místě umístila ZŠ Vlára, na 2. místě 
družstvo Camo a 3. skončili Šéfíci. Nejlepším 
profi  hráčem se stal Pavel Sláma, nejlepším 
kuželkářem – amatérem Ivo Fila, v kategorii 
žen byla první Vladimíra Holečková a v do-
rostenecké kategorii zvítězil Jakub Pekárek. 
Šéfíci se jako loňský vítěz amatérské kužel-
kářské soutěže zúčastní v sobotu 10. května
2014 kvalifi kace Mistrovství ČR neregistro-
vaných hráčů v Horním Benešově. Finále se 
hraje 31. května – 1. června 2014 v Hořicích. 
Účast slavičínského družstva na MČR NERE 
je prezentace nejen Kuželkářského klubu Sla-
vičín, ale také našeho města. V bojích o titul
Mistr ČR NERE 2014 přejeme Šéfíkům hodně
štěstí a pevnou ruku! Více informací o výsled-
cích soutěží a činnosti Kuželkářského klubu 
Slavičín se dozvíte na webových stránkách
www.kkslavicin.cz. 

Tandemy 2014
V týdnu od 7. do 11. dubna 2014 proběhl 

na naší kuželně turnaj tandemů v katego-
riích registrovaných a neregistrovaných hrá-
čů. Celkem se přihlásilo 11 registrovaných 
a 34 neregistrovaných dvojic. Kategorii re-
gistrovaných hráčů vyhrála dvojice Josef Číž, 
Radek Rak výkonem 837 poražených kuže-
lek, kategorii neregistrovaných hráčů vyhrá-
la výkonem 835 poražených kuželek dvojice
Rudolf Fojtík, Milan Chovančík. Tento turnaj 
získal mezi kuželkáři velkou oblibu. Již nyní 
se můžete těšit na další turnaj tandemů, kte-
rý proběhne v měsíci září, před začátkem no-
vého ročníku amatérské kuželkářské soutě-
že Camoliga.

Prezentace fi rem
Nabízíme fi rmám možnost své prezenta-
ce v prostorách kuželny, informace na tel.: 
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček.
Pronájem kuželny
Pronájem zrekonstruované kuželny – 1 ho-
dina/150 Kč/1 dráha – vhodné pro skupiny 
i jednotlivce, informace na tel.: 604 715 537 
– Pavel Sláma.
www.kkslavicin.cz

Benjamínci v akci

Turnaj ve stolním tenise
Dne 12. dubna 2014 uspořádal oddíl stol-

ního tenisu SK Slavičín 27. ročník tur naje 
nejúspěšnějších 12 hráčů, kteří hrají nejvyšší 
regionální soutěž okresu Zlín. Turnaje 
se zúčastnilo 12 nominovaných hráčů ze 
Slavičína, Rokytnice, Štítné, Bylnice a Újezdu. 
Hráči byli rozděleni dle předem stanoveného 
klíče do 2 skupin, kde hráli systémem každý 
s každým. 

skupina modrá
jméno hráče
+ klub

odehrané 
zápasy

počet 
výher

získané
body

Jiří Machara,
TJ  Štítná 5 5 10

Petr Trčka,
TJ Štítná   5 4 8

Marek Fojtík, 
SC Bylnice 5 3 6

Petr Malatinský,
SK Rokytnice 5 2 4

Pavel Křek,
SK Rokytnice 5 1 2

Ivo Petrů,
SK Rokytnice 5 0 0

skupina zelená
jméno hráče 
+ klub

odehrané
zápasy

počet 
výher

získané
body

Miroslav Jančařík, 
SK Slavičín 5 4 8

Luděk Kovařík, 
SC Bylnice   5 4 8

Zbyněk Jančařík, 
SK Slavičín 5 3 6

Robert Macků, 
SK Slavičín 5 2 4

Vítězslav Račák, 
SC Bylnice  5 2 4

Vladimír Psota, 
SK Újezd 5 0 0

Zápas o 5. a 6. místo: Marek Fojtík – Zbyněk 
Jančařík: 3 – 0.
Semifi nále sehráli: Jiří Machara – Luděk 
Kovařík: 2 – 3, Miroslav Jančařík – Petr 
Trčka: 3 – 0.
Zápas o 3. a 4. místo: Jiří Machara – Petr 
Trčka: 3 – 1.
Finálový souboj dopadl následovně: Miroslav 
Jančařík – Luděk Kovařík: 3 – 2.

Turnaj řídil jako hlavní rozhodčí Ing. Jiří 
Rohlena (licence B), zúčastnění závodníci 
obdrželi od pořadatelů malé občerstvení.

Turnaj byl dotován hodnotnými věcnými 
cenami, které byly pořízeny za vydatné pod-
pory města Slavičína. Jaroslav Kučera

Kuželkářský klub Slavičín
Camoliga 2013/2014

V pátek 4. dubna 2014 proběhlo na zám-
ku ve Slavičíně slavnostní vyhlášení výsled-
ků amatérské kuželkářské soutěže Camoli-
ga 2013/2014.V úvodní části programu byly 
prezentovány výsledky jednotlivých družstev 
a činnost kuželkářského klubu, dále pak ná-
sledovalo vlastní vyhlášení výsledků amatér-
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Dne 19. kkvětna 2014
 vvvzpoomeneme 3. smutné výročí 

úmmrtí pana Josefa JÁGRA
ý

z DDivnic. 
ZZa Z ttichou vzppomínku děkuje 
manmanmanželka a ddcery s rodinami.

Dne 6. kkvkvětnětna 2a 2a 2014014014
vzpppoomeo neme 1. ssmutmutmutné né né výrvývýrýročíočí 

úúmrtí pananana a a Moojmírra Ha Ha HUMPUMPUMPOLYOLYO
ze e ze ŠŠanŠ ovaov . 

j

S lS lS lS áskáskáskououou a úa úa úctoctoctou vu vu vzzpozpomínmínnajíajíají sy sysyn Mn Mn Mojmoj írír 
s rs rs rodiodiodinounounou a a a dcedcedcerarara BožBoženaenaena s roddinoinou. u. 

Dneee 2777. května 2014 vzpomenemee 
333. smmum tné výýročí úmrtí paní 

Marrrie GGAJG DOŠÍÍKOVÉ
ýýýý

 ze Slavičína. 
Za titiichooou vzpommínku děkuje dcera 

s roodinou.

Dne 26. kkvětna 2014
uplyne 5 lett od úmrtí paní 

Radoslavy PETRRÁŠOVÉ
p y

 z Lipové. 
S láskou a úcctou vzpomínají 

a všem, kdo vzzpomenou s námi, 
děkuují sestry

Marie a Jinndra s rodinou.

Děkujemee touto cestou 
za účast a kkvětinové dary 
při poslednním rozloučení 

s panem Jaroslavvem MÜNSTEREM
p

z Neevšové. 
Zarmouccená rodina. 

Dne 20. května 2014
vzpomeneme 30. výročí 

úmrtí paní Věry RAKOVÉ
ý

z Nevšové.
Za tichou vzpomínku 

dděkují manžel a děti s rodinami.

Dne 26. května 2014
si připomeneme 10. smutné 
výročí úmrtí a nedožitých

6060 letl  paní Jarmily MATULÍKOVÉ
ýý

, 
roz. Filové.

SSS láskou vzpomínají maminka, 
bratr a sestra s rodinou.

Dne 4. května 2014 
by se dožil 100 let 

pan Josef JANÁČEK
a ddnne 27. května 2014 vzpomeneme 

ýnedožitých 95 let 
ppaní Hedviky JANÁČKOVÉ

ý

z Divnic. 
Za tichou vzpomínku 

děkují dcery s rodinami. 

 Dne 10. května 2014
vvzzpomeneme 1. smutné výročí 
úúmrtí paní Márie KALÍKOVÉ

ýý

ze Šanova.
Dne 20. března 2014
by se dožila 90 let. 

S láásskou a úctou vzpomínají snacha, 
vnučky a ostatní příbuzní. 

ětna 2014 by sse dožil 90 let Dne 3. kkvě
pan slav MACHÁLLEKLadis

yy
 z Divnic. 

u a úctou vzpoomíná dcera S láskkou
iroslava s roddinou. M

větna 2014 by se dožil 90 let Dne 19. kv
pan jmír BAČAMMoj  zee Slavičína. 

o znali, vzpommeňte s námi. KdoK  jstee h
Eliška a dcerry s rodinami.MManžellka 

větna 2014 vzzpomeneme Dne 77. kv
1. výročí úmmrtí 

paní rie FRAJTOVÉMMar
ý

z Hrádku. 
u a úctou vzpoomínají děti S láskkou

s rodinamii. 

Dne 2. kkvětna 2014 by se dožila 50 let 
panní Jana GRESCHHNEROVÁ

y

z Ruudimova. Kdo jstte ji znali, 
vzpomeňte s nnámi. 

Rodiina Leznova a HHubáčkova. 

Dne 10. května 2014 uuplyne 10 let 
od úmmrtí paní Marie ŠAŠINOVÉ

p yp y

ze Slavičínaa. 
Kdo jstte ji znali, vzpommeňte s námi. 
Za tichoou vzpomínku dděkuje rodina. 

DDne 9. května 2014 
vzppomeneme 5. smutnné 

vvýročí úmrtí pana
Drahommíra BRZOBOHATTÉHO

ý p
.

S láskkou a úctou vzpommíná
a zaa tichou vzpomínkku 

děkuuje manželka Božena, 
dcery Drahomíra, Božeena 
a synn Miroslav s rodinaami.

DDne 7. května 2014
vzpomeneme

1. smutnné výročí, kdy nás oopustila 
paní Ludmiila GRONYCHOVÁÁ

ý y p
 z Divnic.

Tvé ruce neepohladí, ústa nepooradí, tvouououuu 
láskku nikdo nenahraddí.

Kdo jste ji znali, vzpomeňtee s námi. 
Za tichou vzpomínku děkujíí manžel, 

dceera a syn s rodinammi.

Dne 10. kkvětna 2014 uplynee 15 let,
kdy nás oppustil pan Lubomírr ĎAĎAN

p y

ze Slavičína. 
Kdo ho znal, vzpomenne, 

kdo ho měl rád, nezapommene. 
S láskou vzpomíná manželkka Vlasta,

dcera Soňa, syn Lubommír 
a dcera Renata s rodinaami. 

„V neznámý svět šla jsi sppát“...
Dne 3. května 2014 vzpommeneme 

nedožité 80. narozeniny paní 
Matyldy URBÁNKOVÉ z NNevšové. 

Letos to bude 15 let,, 
co nás navždy opustilla. 

S láskou a úctou vzpomínajjí dcery 
s rodinami.

Společenská kronika

NAROZENÍ – BŘEZEN
Svatopluk a Dana Čechovi – syn Jakub
Josef Sába a Soňa Argalášová – syn Nikolas
Aleš a Pavlína Kepákovi – syn Martin
František a Monika Fojtíkovi – dcera Kateřina
Aleš a Gabriela Ondrašicovi – dcera Zuzana

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičín-
ského zpravodaje narození Vašeho dítě-
te nebo 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.

ÚMRTÍ
 4. 3. 2014 Vojtěch Goldbach, 779 let, Slavičín
 6. 3. 2014 Radek Barcuch, 44 llet, Divnice
 14. 3. 2014 Jaroslav Hybl, 84 lett, Slavičín
 18. 3. 2014 Ludmila Suchánkovvá, 86 let, Petrůvka
 22. 3. 2014 Josef Vavrys, 84 let, Slavičín
 24. 3. 2014 Alois Sviták, 71 let, Petrůvka
 29. 3. 2014 Jaroslav Gottfried, 884 let, Slavičín
 29. 3. 2014 Marie Šuráňová, 600 let, Bohuslavice
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Kvvětnové pooozzvání ddo kknihovny

Čtvrtek 15. května, 15.00 hodin
Knihovnička skřítka Nezbedníčka

Skřítek Nezbedníček bude opět v hlavní
roli oblíbeného literárního pořadu, určeného
předškolákům s rodiči (prarodiči). Během zá-
bavných soutěží a her představí dětem kníž-
ku ze své knihovničky s názvem – Statek plný
zvířátek od spisovatelky Markéty Vydrové.
Součástí pořadu je jako obvykle tvořivá díl-
nička. Malé občerstvení zajištěno.

Sobota 17. května, 10.00 hodin
Život v rovnováze – naše volba

Beseda s terapeutkou a léčitelkou Ivou Ra-
dulayovou. Psychologicky zaměřená přednáš-
ka nám odhalí tajemství životní rovnováhy.
Dozvíme se, jak prožít šťastný a harmonický
život a zároveň se nám dostane poučení, jak
odbourávat negativní pocity a stresové situace.

Místo konání: sál v 1. podlaží městské
knihovny. Vstup volný!

Středa 21. května, 14.00 hodin
Literárně historické toulky Slavičínem –
9. ročník

Zábavně naučná exkurze po městských
pamětihodnostech pořádaná spolu s Domem
dětí a mládeže Slavičín. 

Zájemci z řad dětí i dospělých se mohou
těšit na poutavý program zaměřený k pozná-
vání historie Slavičína, který proběhne for-
mou naučné stezky městem. Účastníky akce
čeká na výpravě do slavičínské minulosti mno-
ho veselých zážitků i napínavých okamžiků
a také návštěva dosud neprobádaných ob-
jektů, které jsou opředeny mnoha záhadami.

Při akci proběhnou soutěže, scénky a hry,
zajištěno je občerstvení a táborák s opéká-
ním špekáčků. Za nepříznivého počasí pro-
běhnou veškeré aktivity v prostorách knihov-
ny, případně v domě dětí a mládeže (DDM).
Sraz je ve 14.00 hodin u DDM. Je potřebné
přihlásit se předem osobně nebo telefonic-
ky v DDM (tel. 577 341 921) nebo v knihov-
ně (tel. 577 341 481). Při přihlášení obdržíte
přesné instrukce a přihlášku na akci.

Společně krajinou – výstava fotografi í
Zdeňka a Jany Knapíkových

Výstava je otevřena v galerii knihovny, lze
ji zhlédnout v její půjčovní době od 10. květ-
na 2014. 

S kknihhovnouu nejen vv mměsícci čtenáářřů

Březen je sice ofi ciálně vyhlášen měsícem
čtenářů, ve slavičínské knihovně však tento
slogan platí zcela běžně i pro ostatní měsí-
ce roku. Pravdou zůstává, že v období břez-
na a dubna knihovna zaznamenala rekordní
návštěvnost jak stálých klientů, tak i účastní-
ků kulturních akcí. Ve svých prostorách uví-
tala všechny věkové kategorie návštěvníků,
kteří měli možnost vybírat z aktivit výslovně
čtenářských, ale i z akcí zcela jiného druhu.
Školní mládeži se dostalo doplnění výuky for-
mou literárních besed a soutěžně vědomost-
ních pořadů, z nichž mnohé byly uspořádá-
ny u příležitosti výročí významných autorů,
např. Bohumila Hrabala či Ondřeje Sekory.
Děti, které zde trávily svůj volný čas, mohly
absolvovat různorodé znalostní aktivity (Ve-
selá jazykověda, Jarní rostlinopis), případně
otestovat svou zručnost ve výtvarných dílnách
(Nápadité tulipány, …Dejte vejce malovaný).

Členové spolků působících v budově
knihovny, byli taktéž zapojeni do jejího dění
na základě svých přání a zájmů. Kluby seni-
orů se mohly vydat na pomyslnou výpravu
na Podkarpatskou Rus díky cestovatelským
zážitkům výborného vypravěče, pana Milosla-
va Marečka. Členky Klubu důchodců a Dia-
klubu uvítaly setkání s uherskobrodskou spi-
sovatelkou PhDr. Ivankou Radilovou a s její
poetickou knižní tvorbou. Kladně ocenily be-
sedu a fotoprojekci Hvězdy první republiky,
kde spolu s pracovnicemi knihovny zavzpo-
mínaly na naše slavné herecké osobnosti z fi l-
mů pro pamětníky.

Knihovna také tradičně „přivezla” dětem ze
sdružení Přátelé z lásky další veselé odpoled-
ne, tentokrát plné pohádkových čar a kouzel.
Svým dalším dlouholetým kamarádům – kli-
entům Charity sv. Vojtěcha pro změnu při-
pravila dopolední vědomostní soutěž Rád si
hlavu lámu.

Ani knihovnický skřítek Nezbedníček ne-
zapomněl na své malé příznivce předškolní-
ho věku a připravil si pro ně již sedmý roč-
ník pořadu Tátové, mámy, čtěte zas po roce

Městská knihovna Slavičín

s námi. A že letos pilně četly děti a také je-
jich maminky, otcové, dědečkové, babičky 
a dokonce i prababičky, byla proto knihov-
nou vyhlášena soutěž o nejlepší slavičínskou 
čtenářskou rodinu. Při jejím vyhodnocení se
zohlednilo zejména kritérium vícegenerač-
nosti a samozřejmě počet titulů, které členo-
vé rodin ve sledovaném období přečetli. Slav-
nostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 
stylově v rámci pořadu Večerní chvilka pró-
zy a poezie. Zde metu nejvyšší v podobě prv-
ního místa získala čtyřgenerační rodina Ko-
váčova. V těsném závěsu za nimi se umísti-
li na druhém a třetím místě členové rodiny
Změlíkovy a rodina Kvasnicova a Jakúbkova. 
Přestože slovní poděkování výhercům soutě-
že za předávání čtenářské tradice z generace 
na generaci již padlo, je namístě vyjádřit jim 
dík i touto písemnou formou.

Další akce knihovny byly směřovány k oslo-
vení široké veřejnosti. Kupříkladu březnový 
Večer s Ombudsmanem, potažmo s pracovní-
ky jeho kanceláře, přinesl občanům aktuální 
znalosti právního vědomí a možnosti sebeo-
brany proti všudypřítomnému ohrožení v po-
době tzv. šmejdů. Kdo se chtěl osvěžit špetkou 
laskavého cimrmanovského humoru, mohl
tak učinit návštěvou autorského čtení zná-
mého spisovatele a zakládajícího člena diva-
dla Járy Cimrmana – Miloně Čepelky a jeho
mladého spisovatelského kolegy Josefa Pep-
sona Snětivého.

Všem, kteří preferují cestopisné přednáš-
ky, byl splněn sen poznat detailněji kultu-
ru, zvyklosti a především nelehký úděl ná-
roda Tibeťanů, o což se poutavým vyprávě-

ním a fotodokumentací postara-
la Mgr. Gabriela Gazdíková, ko-
ordinátorka humanitárního pro-
jektu Tibet a Barma. Také gale-
rie knihovny měla co nabídnout 
zájemcům o vše krásné. Dům
dětí a mládeže a ZŠ praktická
a ZŠ speciální zde totiž po dobu
měsíce dubna vystavovali ob-
divuhodné výtvarné práce, vy-
tvořené dětmi ve školní výuce 
a v kroužcích DDM.

Co dodat na závěr? Snad jen, 
že není všem dnům, měsícům ba
ani rokům konec, a že se Vám
všem budeme i nadále snažit 
plnit sny a přání v podobě dal-
šího rozmanitého „knihodění”.

Mgr. Gabriela Klabačková

Městsskká knihovvna ve spolupráácci 
se ZZOOO Českéhho svvazuu včelařůů 

a ZZZO ČSOP vee Slaavičíně
VVás srdečně zzzve na přřednnáškuu renommooovaného 

odboorrnníka MVDr. ZZdeňňka Klímmyyy

AAPITEERAAPPIE 
LLÉČČBA VVVVČELÍMII PRRODUUUUKTY

Součááásstí beseddy je fotooprojekcceee.
PPPátek 300. kkvěttna, 

sál vvv 1. podllažíí knihovnyy..
Začáteekkk: 18.00 hodin. VVstup voolnnný.
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aPozvánky, kalendáře Běh vítězství 2014
3. 55. Sookoloovna
ORIENNT SSHOWW
10. 5. SSokollovna
SVÁTEEK MMATEEK
17. 5. záámeccký parrkkk
BĚH VVÍTĚĚZSTTVÍ
17. 5. 14.00 sportovvnní hala
ČTYŘBBOJJ ŽENNSKÝCHHHH DRUŽSSTEVV
18. 5. AArmyypark
ZAHÁÁJENNÍ SEZONY
24. 5. SSokollovna
60. VÝÝROČČÍ FOOLKLOORRRU
25. 5. zzámeecký parrkkk
SLAVIIČÍNNSKÝÝ BAJKAAAAP

VÝSTAVY
Měsstské infofocentruummm
UMĚNNÍ A ZNÁÁMKA
Měsstská kniihovna
SPOLEEČNNĚ KRRAJINOOUU
Galleriee Jasmmín 
MARTTINAA PEŠŠKOVÁÁ: AKTY

PŘIPRAVUJEME: 
7. 66. 
VÝSTAAVA PSŮŮ BEZ PPPPP A VOŘÍÍŠKŮŮ
12. – 166. 6. 
PRODEJNNÍ VÝÝSTAVAA SSTANŮ
14. 6. OO POHÁR STTTAROSTYY MMĚSTTA

M sto Slavi ín ve spolupráci s VELO-CLUBEM po ádá v ned li 25. kv tna 2014 
tradi ní závod horských kol- cross country 

SLAVI ÍNSKÝ BAJKAP IX. ro ník 
závod je za azený do 2.ro níku seriálu závod : VALAŠSKOKARPATSKÁ CYKLOTOUR 2014 
                                                                           • závod se pojede na t ech okruzích (podle kategorií) -600m, 2,5km, 5km 
                                                                           • závod se koná v prostoru zámeckého parku a okolí rybník  – vše terén 
                                                                           • akce je otev ená pro všechny kategorie od p edškolák  až po veterány 

                      • místo prezentace: zámecký park Slavi ín 
                                                               • as prezentace kategorie p edškoláci až starší žáci od 9.00 do 10.30 

                                                                              as prezentace junio i/juniorky až  muži M3/ženy Z2: od 12.00 do 13.30 
                                                                            • start kategorie p edškoláci : 11.00 hod 
                                                                              start první kategorie od junior  a výše: 14.00 hod 
                                                                            • startovné: p edškoláci   30 K ,-  
                                                                              ml.p ípravka až st.žáci  60 K , ostatní  100,- K  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                                                                  • kontakt:  Stanislav Petr , tel: 603 899 152,  stanapetru@seznam.cz 
                                                                               • propozice a další info:   www.kolo-bezky.cz, www.mesto-slavicin.cz 

V sobotu 17. května 2014 pořádá oddíl
atletiky při SK Slavičín za podpory města
Slavičín a ostatních partnerů tradiční běh
zámeckým parkem – Běh vítězství 2014.
Oproti předešlým ročníkům je ten letošní
věnován výhradně dětem (od předškolá-
ků po školní mládež), pro které je připra-
ven i doprovodný program (kuželky, střel-
ba ze vzduchovky…).
Prezentace závodníků: od 9.30 hodin 

u altánku v zámeckém parku
Startovné: 10 Kč
Start první kategorie: 10.00 hodin

Občerstvení pro každého závodníka je 
zajištěno, diplomy a odměny pro vítěze také 
nebudou chybět!
Kontakt: Jan Jordán, telefon: 724 218 305, 
e-mail: jordan@unart.cz, 
https://www.facebook.com/behvitezstvisla-
vicin. 
Těší se na Vás pořadatelé!
SK Slavičín, Dům dětí a mládeže 
a o. s. Unart Slavičín
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muži A – diviize, skuupina E
neděle 4. 5. Líískovec 110.15 hoddinddi
neděle 18. 5. BBrumov 10.15 hoddin

muži B – I.B. ttřída 
neděle 11. 5. RRoštění 110.15 hoddin
neděle 25. 5. BBřeznicee 10.15 hoodin

dorost – krajsská soutěž
sobota 10. 5. RRatiboř 110.00 hoddin
sobota 24. 5. HHovězí 110.00 hoddin

žáci – krajskýý přeborr
sobota 3. 5. Raatiboř 9.30 a 11.15
sobota 17. 5. VVsetín 9.330 a 11.155 
sobota 31. 5. BBrumov 9.30 a 111.15 

přípravka – kkrajská ssoutěž skk. B
pondělí 12. 5. Fastav ZZlín A 16.00

Mistrovská utkáníí 
FC TVD Slavičín

Přijďte si s námi zazpívat 
a zatancovat 

1. května 2014 od 14.00 hodin 
do slavičínské Sokolovny 

v rámci oslav

SVÁTKU PRÁCE
Během oslav vystoupí dětské taneční 

soubory, pro Vaše děti budou k dispozici
nafukovací balónky. 

Občerstvení k dispozici.
Srdečně zve MO KSČM 

a Levicový klub žen

P MC
Čt 1. 5. – zavřeno
Pá 2. 5. – zavřeno
Po 5. 5. – 10.00 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj
Út 6. 5. – 10.00 hod. Tvořílek pro roční 
děti (přání ke dni matek), 13.00 hod. volná 
herna
St 7. 5. – 10.00 hod. Hrajeme si s mo-
delínou
Čt 8. 5. – zavřeno
Pá 9. 5. – 10.00 hod. Stavíme ze staveb-
nic
 Po 12. 5. – 10.00 hod. Hrajeme si 
s razítky
Út 13. 5. – 10.00 hod. Čtenářem od ba-
tolete, 13.00 hod. volná herna
St 14. 5. – 10.00 hod. Hudební 
miniškolička pro roční děti
Čt 15. 5. – 10.00 hod. (14.00 hod.) Malý 
šikula – příšerky, 13.00 hod. volná herna
Pá 16. 5. – 10.00 hod. Hrajeme si 
s rybičkami 
Po 19. 5. – 10.00 hod. Skládáme puzzle
Út 20. 5. – 9.00 - 16.00 hod. Masáže pro 
maminky (nutné se objednat) 
 St 21. 5. – 10.00 hod. Hudební 
miniškolička
 Čt 22. 5. – 10.00 hod. (14.00 hod.) 
Tvořílek – ptáčci, 13.00 hod. volná herna
Pá 23. 5. – 10.00 hod. Skáčeme 
na trampolíně
Po 26. 5. – 10.00 hod. Malujeme 
a omalováváme 
Út 27. 5. – 10.00 hod. Hry pro všestranný 
rozvoj a pohybové hrátky pro roční děti, 
13.00 hod. volná herna
St 28. 5. – 10.00 hod. Pohybové hrátky
Čt 29. 5.– 10.00 hod. Kuchtíkovy hrátky, 
13.00 hod. volná herna
 Pá 30. 5. – 10.00 hod. Hrajeme si 
s modelínou

Více informací k programu a masážím 
maminek: web: http://mc.slavicin.org/, 
facebook: Mateřské centrum Slavičín. 
Telefon: 778 468 820. 

MC SlavičínM

 Sobota 10. 5. 20.00 hodin, f i lm
a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – KVĚTEN S JACKEM NICHOL-
SONEM 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy. Digitální fi l-
mová projekce pro účastníky projektu. Vybí-
rejte z titulů: Osvícení/Čínská čtvrť.

Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/ se
můžete zúčastnit hlasování o výběru.

Vstup zdarma.

 Neděle 11. 5. 15.00 hodin, bijásekk
PTAČÍ ÚLET

Film Ptačí úlet je příběhem dvou odváž-
ných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní 
plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe 
a další svého druhu od jistého konce. Cíl je 
jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstranit krůty 
ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, zá-
bavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Je to 
příběh dvou hrdinů a jejich šíleného poku-
su změnit dějiny. (ofi ciální text distributora)

Režie: Jimmy Hayward
Animovaný/Komedie/Rodinný – USA, 

2013, 85 minut. Vstupné 30 + 1 Kč.

Kalendář
turistických akcí 

4. 5. BBylnice –– H. vrch
– KKaňůr –– Nedašovva Lhota –

15 kmm

11. 5. Jaseenná – Pan-
čavva – Vsetíín – 18 km

 17.. 5. Zděcchov – Pul-
čín – HHorní Liddeč – 12 km

25. 5. Žítkovvá – Bedová
– po sstopách žžítkovských
bohynní – 14 kmm (sobota)

Umění a známka
Výstavaa probíhá po ccelý měsíc kvvěěten 

v MMěstském infoceentru Slavičín. 
Srdeečně VVás zve KKlub fi latelisttů.. 

Armypark Slavičínn VVáás zve na

Zahájenní 
sezony 220014

j
v neděli 18. května 2014 

od 13.00 hodin. 
Prohlídky muuzzea: 

Vševojsková expoozicce ČSLA
Expozice spojovaacíhhoo vojska
Expozice raketovvéhoo vojska

Expozice zbrojní výroobyy na Valašsku

 Vojenská technnikkaa v akci: 
UAZ 469, PRAGA VV3SSS, GAZ 66
TATRA 815 VVN, BBRDDDM 2RCh

BVP SNĚŽŽKAAA

JPO 2 Slaaviččín

Airsooft
Dynamické ukázkky, sstřelnice, 

výstroj, výzzbrooj

Občerstvení zaajiššttěno,
parkování v aareeáálu. 

Vsstupné: dospělí 40 Kč, děttii 20 Kč, rodiny 
(2 dospělí + 2 děěti) 1100 Kč. 
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 Neděle 11. 5. 20.00 hodin 
BYZANTIUM: UPÍŘÍ PŘÍBĚH
Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy,

hledají útočiště v chátrajícím pobřežním le-
tovisku. Uprostřed zbytků laciného luxu-
su a polorozpadlých hotelů se pokoušejí se-
hnat peníze a ubytování. Clara si začne vy-
dělávat jako prostitutka a brzy se setká se
stydlivým a osamělým Noelem, který jim
poskytne útočiště v opuštěném penzionu
jménem Byzantium. Clara, která vždy mys-
lí na budoucnost, ho promění v dům neřes-
ti. Mladší Eleanor, věčná školačka, najde
spřízněnou duši ve Frankovi a prozradí mu
své tajemství. Narodila se v roce 1804, ač-
koliv je jí 16 let a Clara je její matka, přes-
tože je jen o několik let starší. Přiznává, že
k tomu, aby zůstaly naživu, potřebují pít lid-
skou krev. V malém, poklidném městečku za-
čínají umírat lidé. A minulost, před kterou
dívky tak dlouho prchaly, je pomalu dohá-
ní. Zvítězí láska nebo věčný život? (ofi ciál-
ní text distributora)

Režie: Neil Jordan
Hrají: Saoirse Ronan, Gemma Arter-

ton, Caleb Landry Jones, Sam Riley, Daniel
Mays, Uri Gavriel, Gabriela Marcinková,
Warren Brown, Jonny Lee Miller, Tom Hol-
lander, Thure Lindhardt, Jeff Mash, Kate
Ashfi eld, Patricia Loveland, Maria Doyle
Kennedy

Drama/Fantasy/Thriller/Horor – Velká
Británie/USA/Irsko, 2012, 118 minut. Vstup-
né 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.

 Čtvrtek 22. 5. 9.00 hodin, fi lm a škola
PÁSMO ANIMOVANÝCH POHÁDEK
Představení pro děti mateřských škol

ve Slavičíně.

 Sobota 24. 5. 20.00 hodin, Horákova vila,
fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLA-
VIČÍNĚ – KVĚTEN S JACKEM NICHOL-
SONEM 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy. Digitální fi l-
mová projekce pro účastníky projektu. Vy-
bírejte z titulů: Přelet nad kukaččím hníz-
dem/O Schmidtovi. Na http://dokinavsobo-
tu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlaso-
vání o výběru. 

Vstup zdarma.

 Neděle 25. 5. 15.00 hodin, bijásek
OGGY A ŠKODÍCI
Oggy, dobrosrdečný, tlustý kocour nemá

rád nic jiného, než poklidné podřimování
u televize. Tři zlomyslní švábi Joey, Mar-
ky a Deedee se však svým neustálým obtě-
žováním a trápením postarají o to, aby po-
klidný život, po kterém tučný kocour tak
touží, skončil. A co víc, švábi jsou jen čás-
tí jeho problému... Oggyho spokojený život 
také narušuje jeho bratranec Jack, který je
posedlý ďábelským úmyslem zničit nezva-
né vetřelce jednou provždy.

Již od stvoření světa jsou kocour Oggy
a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní
do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že ně-
jaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti
tomu úplné prd. (ofi ciální text distributora)

Režie: Olivier Jean Marie
Animovaný/Komedie – Francie, 2013,

80 minut. Vstupné 30 + 1 Kč. 

 Neděle 25. 5. 20.00 hodin, filmový 
klub

NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Virgil Oldman (Geoffrey Rush) je světově

uznávaný znalec v oblasti výtvarného umě-
ní a starožitností. Ve svém osobním životě
je však uzavřeným samotářem pronásledo-
vaným mnohými obsesemi. Nikdy se nedo-
kázal sblížit s jiným člověkem, není schop-
ný s někým spolupracovat a v životě se ne-
zamiloval do žádné ženy. Jeho okolí jej tedy
považuje za výstředního génia. Bližší vztah
má jen s Robertem (Jim Sturgess), mladým
a zručným restaurátorem historických me-
chanických strojků a hodin. Ale ani tento
vztah nelze nazvat osobním. Jedinou věcí,
které Virgil věnuje svou vášeň, je tajná sbírka
ženských portrétů všech uměleckých stylů
a období, kterou mu pomáhá doplňovat Bil-
ly Whistler (Donald Sutherland), druhý člo-
věk, kterého je ochoten pustit do svého sou-
kromí. A tak jeho život běží zcela bez emocí
a nečekaných změn.

Až v den jeho šedesátých třetích naro-
zenin přijde nečekaný telefonát od nezná-
mé ženy (Sylvia Hoeks), která se předsta-
ví jako Claire Ibbetsonová. Ta jej naléha-
vě žádá o pomoc při odhadu a prodeji zdě-
děné rodinné umělecké sbírky. Virgil její
nabídku nakonec přijme a dostaví se v do-
mluvený čas do starého domu, který je zapl-
něný starými obrazy, sochami a nábytkem.
Jeho nová klientka však na schůzku nepři-
jde. Pomocí dalších telefonátů jej Claire
postupně přemluví k dalším pokusům
o setkání, k nimž nakonec opět nedo-
jde. Tak začíná zvláštní hra, která jej za-
čne přitahovat. Snaží se zjistit identi-
tu této tajemné ženy a pomocí triku zjis-
tí, že Claire je mladá, velice krásná a trpí
panickou hrůzou z okolního světa. A pro-
to žije ve skrytých místnostech starého
domu. Robert Virgilovi začne radit, jak krok
za krokem získat srdce ženy, která se skry-
la před světem. Virgil se ocitá ve víru vášně
a uprostřed hry, která navždy změní jeho še-
divý život. (ofi ciální text distributora)

Režie: Giuseppe Tornatore
Hrají: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Syl-

via Hoeks, Donald Sutherland, Liya Kebe-
de, Philip Jackson, Dermot Crowley, Brigitte
Christensen, Kiruna Stamell

Drama/Romantický/Mysteriózní/Krimi
– Itálie, 2013, 124 minut. Vstupné: členové
fi lmového klubu 20 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.

Bližší na: http://www.mesto-slavicin.cz/.

Regionálníí značkaa 
Tradice Bílýcch Kar--
pat propagujee náš re--
gion i místní vvýrobkyy 
a tradice.

Regionálníí znače--
ní je rozšířenný způ--
sob, jak propaagovat mmístní výrrobky, ven-
kovské regionny a chrráněná území a jak 
podporovat mmístní obbyvatele. I v našem 
regionu existuuje takovvá regionnální znač-
ka – Tradice BBílých KKarpat®.

Jde o první přesshraničnní značku 
ve střední Evvropě a jje jí oznaačeno více 
než 45 produuktů jakk na morravské, tak 
na slovenské straně CChráněnné krajinné 
oblasti Bílé-Biiele Karrpaty. 

Značka sdrružuje tty, kdo zaachovávají 
tradice, vyrábbí tradiční technoologií s po-
dílem ruční ppráce, vvyužívajíí místních 
surovin a jejicchž výrrobky a sslužby jsou 
kvalitní a šetrrné k živvotnímu prostředí.

Mezi držittele znaačky mohou patřit 
řemeslníci a uumělci (výrobkyy ze dřeva, 
slámy, krajky,, keramiiky – nappř. dřevěný 
nábytek, hraččky, ozdooby aj.), vvýrobci po-
travin a zpracovatelé zeměděllských pro-
duktů (mléko,, sýry, mmaso, pečiivo, cukro-
vinky, ovoce a zeleniina, vínoo, med aj.), 
zpracovatelé přírodnních prooduktů (lé-
čivé byliny, leesní ploddy, čaje aaj.), cimbá-
lové muziky a souboory i poskytovatelé 
služeb, kteří využívaají tradice a míst-
ní výrobky (uubytovaccí zařízeení, restau-
race, ekofarmmy, ale i palírny, moštárny, 
lesní práce aj..). 

Držitelem se můžeete stát i Vy, pokud 
splníte požadoovaná kkritéria (jssou zveřej-
něná na webuu TBK). DDržitelé nnejsou pou-
ze velké fi rmyy, ale i drobní žživnostníci 
nebo ti, kdo vyrábí jen pro svooji zábavu, 
jako koníček.

Značka poomáhá vvýrobcůmm zviditel-
nit jejich výrobky aa službyy, přispívá 
k hospodářskkému ožživení kkraje a vy-
tváří pocit soounáležžitosti liddí žijících 
v Bílých-Bielycch Karpaatech. Záákazníkům 
zaručuje, že sii kupují nnadstanddardní kva-
litu od „prověřřeného“ výrobcee. Koupí vý-
robku se značčkou Traadice Bílýých Karpat 
podpoříte nejjen místtního výýrobce, ale 
také rozvoj naašeho reegionu.

Více informací naleznetee na webu 
www.tradicebbk.cz a wwww.traddiciebk.sk.

Tento mikrroprojekkt je v roce 2014 spo-
lufi nancován EEvropskkou unií, z prostřed-
ků Fondu mikkroprojeektů spraavovaného 
Zlínským krajjem.

Tradice Bílých Karpat

Regionální značka 
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Zddrrravýý krrámekk
wwwww.zzdddravvy--krrameekk.cz

ýý

Innterneettový e-sshopp a prodeejna
Zdraváá výžživa, 

bbezlepkooovvé potravviny,, dopplňky strraaavy.

Ulicce Školnníí 564, síddlištěě Vláára, Slaviiičín – 
veedddle Restauuracce u Pilota

Otevvírací doooba: po, sst 133.000 – 17.000 hodin
 út,, ččt 9.00 –– 122.00 hodin

PPooo telefoniccké dommluvě 
otevřemmme kdykoli – 77777 979 7991. 

Přijďďttee se poddívat, v pprodejněě 
víccee zboží nnež na wwebu. 

Fotoateliér a Video Hödl
 průkazové foto na počkání 
 ateliérové foto dětí, rodinné
 svatební foto – video
 foto školních srazů na počkání 
 převod VHS na DVD-CD 
 prodej fotoalbumů 
 fotovideo 
 mnoho dalších služeb
Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 889 809
www.fotoatelierotohodl.estranky.cz

Jednota Orel Slavičín 
nabízí od 1. července 2014 

pronájem 
nebytových 
p jj

prostor 
69 m² v budově Orlovny Slavičín

(přízemí, dříve prodejna Barvy – laky)

Kontakt:
orel.slavicin@seznam.cz
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PERGOLY 
KUDELKA

- altány
- garážová stání

- zastřešení terasy
- vchodové přístřešky

Lubomír Kudelka, Nevšová 175
Tel.: 732 871 719

Do našeho kolektivu přijmeme pracovníky
na tyto pozice:

 Account manager
Požadavky:
Vzdělání: VŠ/SŠ – zaměření strojírenství
výhodou 
Odborné znalosti: uživatelská znalost MS
Offi ce (zejm. Excel), velmi dobrá znalost AJ,
další jazyk výhodou
Ostatní znalosti: ŘP sk. B 
Osobní požadavky: komunikační a organizační
dovednosti, logický úsudek, rozhodnost, samo-
statnost i schopnost týmové práce, schopnost 
navazovat a udržovat vztahy se zákazníky,
prezentační a vyjednávací dovednosti, vysoké
pracovní nasazení
Pracovní náplň: péče o portfolio stávajících
zákazníků (komunikace, organizace potřeb-
ných aktivit, account management), akvizice
nových zákazníků (nabídky, analýzy potřeb
zákazníků), vyjednávání obchodních pod-
mínek a procesních nastavení a jejich imple-
mentace, komunikace a budování dobrých
vztahů se zákazníky

 Svářeč TIG, MIG
Požadavky:
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
Odborné znalosti: metoda svařování MIG

a TIG, praxe min. 2 roky
Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumen-
tace 
Osobní požadavky: zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat 
ve dvousměnném provozu

 Obsluha CNC strojů na zpracování plechu
Požadavky:
Vzdělání: SO se zaměřením strojírenství
Odborné znalosti: praxe výhodou, vhodné 
i pro absolventy 
Ostatní znalosti: čtení výkresové dokumentace 
Osobní požadavky:samostatnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, ochota pracovat ve třísměnném 
provozu

 Lakýrník v práškové lakovně
Požadavky:
Vzdělání: SO v oboru malíř, natěrač
Odborné znalosti: praxe v práškové lakovně 
výhodou, vhodné i pro absolventy
Osobní požadavky: zručnost, samostatnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, ochota pracovat 
v nepřetržitém režimu

Nástup po dohodě.
Nabízíme: zajímavou práci s moderními tech-
nologiemi, zaměstnanecké výhody a benefi ty, 
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. 
Zájem o práci v naší společnosti zašlete 
písemně na adresu alena.stefanikova@tvd.cz 
spolu s životopisem a sdělením, zda souhla-
síte s uložením Vašich dat do interní fi remní 
databáze uchazečů. 

Restaurace Záložna Vás zve na 

Speciality 
z telecího masa

p yp

a hovězí steaky
13. – 16. května 2014, 
vždy od 13.00 hodin 
Telefon: 577 342 315

Prodám byt 
4 + 1, 

Slavvičín, ul. Dlouhá.. 
Telefon: 6033 544 4255. 

Prodám byt 
2 + 1, 

Slavičín, ul. OObchodnní.
Telefon: 7366 733 4944.

RRK NEVOOLAT!

Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203
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Noc kostelů 2014
Rozhodli jsme se letos opět zapojit náš 

farní kostel sv. Vojtěcha do projektu nazva-
ného Noc kostelů. Akce se uskuteční v pátek 
23. května 2014.

Noc kostelů nabízí možnoost přiblížit 
kostel a život farnosti trošku jinnak, než jak
ho známe z účasti na mších svaatých. Cílem
je také představit náš kostel těm,, kteří ho tak
často nebo vůbec nenavštěvují. Zkušenosti
z minulých dvou ročníků říkají, že se tato 
akce osvědčila a bude dobré v ní ppokračovat. 
V loňském roce se konala tato aakce v pátek 
24. května a kostel navštívilo 2544 účastníků.

Také letos bychom chtěli nabíídnout nejen 
farníkům, ale i ostatním lidemm možnost 
účastnit se této akce. Pevný proogram ještě 
není k dispozici, ale jeho součásttí jistě bude:
komentovaná prohlídka kosttela – včetně 
návštěvy sakristie, kůru, zvonů a míst, kam
se běžně člověk nedostane
vystoupení naší schóly
zazpívá paní Kateřina Oškkerová Ma-
chovská
prohlídka kostela „načerno“ – prohlídka 
detailů kostela skoro potmě

videoprojekce
možnost nahléddnutí do farní kroniky
výstava starýchh fotografi i 
ruční opis Biblee
program pro děěti a jiné

Více informaccí bude na plakátech 
ve vývěskách v kkostele a před kostelem, 
ale také na plakátovacích místech města 
Slavičín, na farnícch webových stránkách 
a stránkách městaa Slavičín.

Mottem vizuálnního stylu Noci kostelů je 
každý rok jiný bibllický verš, jehož součástí 
je právě slovo „noc“. V letošním roce je to 
starozákonní verš zz 1. knihy Mojžíšovy 1, 14:

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, 
aby oddělovala deen a noc. Budou na zna-
mení časů, dnů a llet.“

Mgr. Jana Adámková

První poštovní známky byly vy-
dány v Anglii v roce 1840. V roce 1850
se dočkaly i české země, ale tehdy 
ještě pod Rakouskem-Uherskem. Krát-
ce potom začalo sbírání poštovních 
známek a i na Slavičínsku mohl být 
do 1. světové války nějaký sběratel. 
Po vzniku Československa a vydání první 
československé známky 18. prosince 
1918 (Hradčany) začal být velký zájem 
o známky. Je jisté, že i tady se začalo sbírat, 
například pan K. Holek nebo J. Studenka. 
Tito dva pánové byli pravděpodobně 
i zakladatelé kroužku fi latelistů pod ZK 
– Svit. Moc informací nemáme, proto 
bychom o této době rádi nějaké získali 
od pamětníků nebo jejich potomků. Je 
možný i odkup staré korespondence 
s razítkem pošty Slavičín a Hrádek. Při 
oslavách 700 let Slavičína bylo používáno 
příležitostné razítko, které nejspíše vzniklo 
za jejich přispění.

Organizovaná fi latelie byla založena 
před 45 lety, v lednu 1969. Při této 
příležitosti klub uskuteční po celý měsíc 
květen výstavu – Umění a známka – 
v Městském infocentru Slavičín. 

O činnosti klubu z nedávné doby: 
iniciovali jsme u České pošty výrobu 
příležitostného razítka, které se používalo 
v průběhu oslav 750 let Slavičína (v roce 
2006). Největší zásluhu na tom má tehdejší 
vedení města. Na poště byla používána 
Apost – příležitostní nálepka (750 let – 2006 
a 40 let Klubu fi latelistů – 2009).

V dnešní době má klub 12 členů a ode-
bírá většinou české a slovenské známky.
Zájemci se mohou informovat u p. A. Go-
reckého (K Hájenkám 341, sídliště Vlára) 
nebo u p. F. Kovaříka (sídliště Malé Pole, 
č. p. 597). 

Klub fi latelistů Slavičín 

Filatelie na SlavičínskuSvátek modelářů ve Slavičíně

Modeláři a milovníci modýlků z celé naší
republiky začali přijíždět již v pátek 28. března
2014 do Slavičína na soutěž modelářů pod
názvem Slavičínský šikula. Na 130 soutěží-
cích přivezlo 443 plastikových a papíro-
vých modelů. Vlastní soutěžní klání začalo 
v sobotu v 10.00 hodin slavnostním zaháje-
ním.

Návštěvníci víkendové akce měli kromě 
vystavených modelů možnost spatřit na volné
ploše vojenskou a hasičskou techniku, vojen-
skou výstroj a RC (rádiem ovládané) modely.

Piloti a veteráni anglického
letectva (RAF) Alois Dubec a Emil
Boček besedovali s účastníky
i návštěvníky výstavy. Velmi dojem-
né bylo setkání pilotů RAF a členů
KVH Belgie, kteří byli v německých 
uniformách a jež piloti pozdravili
pevným stiskem ruky a pozdravem.

V sobotní podvečer usedli
k bodovacím stolům rozhodčí.
Ohodnotit modely v jednotlivých
kategoriích byla zdlouhavá
a náročná práce, která se protáhla
až do časných ranních hodin.

V neděli pořadatelé za pří-
tomnosti starosty Slavičína pana
Jaroslava Končického a členů
Svazu letců ČR předali více než 100 
cen. Nejmladší účastník soutěže
měl pouhých šest let.

Vydařený víkend ve Slavičíně účastníci
svorně ohodnotili jako modelářský svátek 
a poděkovali všem modelářům, pilotům 
RAF i členům KVH. Poděkování patří 
též sponzorům, kteří velmi pomohli při 
zabezpečení celé akce.

Obrovský dík patří také pracovnicím
Domu dětí a mládeže ve Slavičíně za jejich 
obětavou práci a pomoc při realizaci celé 
akce, stejně jako všem členům přípravného 
a pořadatelského týmu. Tomáš Hájek


