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periodický tisk územního samosprávného
osprávného celku

SLAVIČÍNSKÝ
Svatovojtěšský jarmark
 výstava drobného zvířectva, výstava
automobilových a motocyklových
veteránů
 ukázka RC modelů dronů na dálkové
ovládání a ukázka videozáběrů Slavičína
 k poslechu zahraje country kapela
Skaláci z Bojkovic, od 15.00 hodin
vystoupí slovenská kapela BLACK BAND
(TV Šlágr) – moderátor a zpěvák Peter
Paulík
 vystoupení dětských tanečních
kroužků
 pouliční loutkové divadlo TEATRO
PIMPRLE
 po celý den stánkový prodej a pouťové
atrakce

Město Slavičín srdečně zve občany
na tradiční jarmark 24. dubna 2016,
od 10.00 do 16.00 hodin, Horní náměstí

Akademickýý malíř Jaroslav Jeřábek
slaví významné životní jubileum
Osobnost akademického malíře Jaroslava Jeřábka je v našem
regionu myslím dostatečně známa. Nejinak je tomu s jeho dílem.
Jaroslav patří k nejpůsobivějším
osobnostem valašské kulturní
scény už mnoho let. Nejen díky
svému malířskému dílu, ale také
jako svérázný muzikant a hráč
na píšťalky a fujary, nástroje
úzce spojené s rázovitým regionem Valašska a částečně Slovenska. A když už jsem to slovo použil v souvislosti s krajem, kde
se Jaroslav narodil a prožil větší část svého života, mohu také

jeho označit za osobnost rázovitou v tom nejlepším slova smyslu. Ve všem, co dělá a čím se zabývá, je zcela svůj. Jeho naturel,
nasáklý tradicí rodného kraje,
vždy jasně vystupuje na povrch.
Je nad rámec tohoto příspěvku
rozepisovat se podrobně o všech
peripetiích jeho života a díla. Laskavého čtenáře a zájemce si dovolím odkázat na připravovanou výstavu Jaroslava Jeřábka v městské
knihovně, kde se mu takových informací dostane vrchovatou měrou. Teď jen několik málo poznámek k jeho dílu.

Jaroslav od mládí vykazoval
vynikající kreslířský talent. Ten
jej také dovedl na Akademii výtvarných umění do Prahy. Praha
se mu stala na řadu let domovem
a on zde vstřebával vliv moderního umění té doby. V některých
dílech, po absolvování školy, cítíme například ohlasy kubismu.
Nemohly jej však ovlivnit natrvalo. Stačí se podívat na jeho absolventskou práci a pochopíme,
co pro Jaroslava znamenal a znamená rodný kraj. Můžeme říci,
že mentálně jej ve skutečnosti
vlastně nikdy neopustil. Tato vaz-

ba se plně rozvíjí po jeho návratu na Valašsko. I když tím Valašskem je Slavičín, který je na jeho
samém okraji.
Po technické stránce se věnuje hlavně olejomalbě, ale zabývá
se také kresbou a různými graﬁckými technikami. Vytváří obraz Valašska tak, jak si jej uchoval ve svých vzpomínkách a představách. Daří se mu přesvědčivě
formulovat výtvarnými prostředky genius loci regionu. Něco co
my, o málo mladší, jsme v původní čistotě už zažít nemohli. Jeho
práce však nejsou realistickým
zobrazením skutečnosti. Podstatnou složkou jeho díla je silná poetizace viděného a prožitého. Výrazně plasticky cítěnou malbou
v tlumených barvách, kresbou
a graﬁ kou, vytváří působivé obrazové básně. Stává se tak tvůrcem, jehož poselství můžeme vnímat v mnohem širším kontextu,
než by se na první pohled zdálo.
Jeho obrazy v sobě mají cosi obecně lidského, co v nás je, navzdory
technickému pokroku, natrvalo
zakódováno. Touha po štěstí, lásce a radosti. A v tomto smyslu překonává dílo Jaroslava Jeřábka pomyslné hranice vlastního tematického prostoru a stává se obecně sdělnou metaforou obyčejného
pokorného člověčenství.
Ing., MgA. Zdeněk Kutra

www.mesto-slavicin.cz
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Rozhovor s panem Jaroslavem Jeřábkem

Zavzpomínejte na své dětství,
které jste prožil ve Valašských
Kloboukách…
Pocházím z chudých poměrů. Narodil jsem se tři roky před
válkou a dětství jsme s mou o rok
mladší sestrou prožili velmi skromně. Otec byl dělník na dráze, za války však byl nějaký čas na práci v Německu, kde onemocněl
a od mých šesti roků byl v invalidním důchodu. Maminka byla
v domácnosti a občas si přivydělala šitím, ale v obchodě někdy nakupovala na dluh. Bylo to spíš takové živoření.
Jak jste se rozhodl, že půjdete
na uměleckou školu?
Ovlivnil mě otec, který se občas
ve volných chvílích věnoval kres-

Va
alaši sob
bě
Spolek pro
o za
achová
ání valaš-ský
ých tradiic pa
asov
val dnee 20. úno-ra 2016 v ku
ultu
urníím dom
mě ve Vse-tín
ně nové ryttíře Řádu
u modrejj
trn
nky. Leto
os jiimi byli ak
kademic-ký malíř Ja
arosslav
v Jeřáb
bek staršíí
a Jiří Čuneek, sen
nátor a starosta
a
měěsta Vsettín.

lení. Například rozčtverečkoval
malou fotku a pro své známé ji
zvětšoval na větší formát. Taky
uměl nakreslit koně. V první třídě, kdy děti kreslí zvířata jednoduchými čarami, jsem nakreslil
podle něho normálního baculatého koně. Na studium umělecké školy mě doporučil pan učitel
Vlk, který nás ve škole učil kreslení a češtinu. Když mi bylo čtrnáct
roků, chodil jsem k němu ještě
s jedním spolužákem do výtvarného kroužku. Tam jsme kreslili tužkou i uhlem, zvětšovali obrázky, postupně jsme kreslili třeba i vycpaná zvířata, která byla
ve škole jako učební pomůcky.
A hlavně jsem kreslil portréty.
V roce 1951 jste začal studovat
na Střední umělecko-průmyslové škole ve Zlíně…
Já jsem byl poslední ročník,
co začal studovat ve Zlíně. Pak
se škola v květnu v dvaapadesátém přestěhovala do Uherského
Hradiště. Obor dekorativní malba, který jsem studoval já, se zabýval návrhy reklamních poutačů. V prvním ročníku ve Zlíně
jsme kreslili zátiší, začínali jsme
s temperami, které jsem předtím
ani neznal, neznal jsem samozřejmě ani olejové barvy.
Z Hradiště jste šel studovat
rovnou na akademii do Prahy.
Jak tehdy probíhalo přijímací řízení?
Přijímací zkoušky měly tehdy čtyři kola. Ještě v posledním
kole uchazeče třídili a mě nepřijali. Naštěstí mě doporučili do jednoroční přípravky a z ní jsem už
pak přijímačky na akademii napodruhé udělal. V přípravce jsme
kreslili a malovali hlavně portréty. Olejovými barvami jsme však
malovali na normální výkres, protože plátno bylo drahé.
Na akademii jste pokračoval
ve stejném oboru?
Zpočátku jsme měli všeobecnou přípravu. Od třetího ročníku jsme se přihlásili na speciálku. Já jsem se přihlásil na ﬁgurálně-monumentální malbu k panu
profesoru Vladimíru Sychrovi,
na kterou se hlásilo více zájemců, ale profesor Sychra nás přijal jen šest. Tam už jsme kreslili
portréty, akty i oblečené postavy,
tedy především ﬁgurální kresbu
a malbu. Jako modely tam občas
chodili i cikáni, protože si tak
mohli přivydělat. Z nich mě občas někdo zaujal, proto jsem vytvořil kompozice cikánů.

Měl jste nějaké v ý tvarné
vzory?
Jistě. Ale po studiu se pak už
snaží každý dělat podle svého.
Já jsem si rád vymýšlel ﬁgurální
kompozice.
Měl jste pocit, že vás tato práce naplňuje?
Kdyby mě to nebavilo, tak bych
to nedělal. Samozřejmě jsou chvíle, kdy nad sebou člověk pochybuje. Srovnává se s ostatními nebo
i se starými výtvarnými mistry…
Po studiu jste se přechodně
usadil v Praze…
Z bývalé truhlářské dílny
jsem si na Žižkově upravil ateliér. V tomto ateliéru vznikl mimo
jiné návrh na gobelín o velikosti
třikrát tři metry, který se pak tkal
ve Valašském Meziříčí. V roce
1963 jsem v celostátní soutěži
na fresku do zlínského divadla
získal ﬁ nanční odměnu a zúčastnil jsem se několika dalších výtvarných soutěží na obrazy do interiéru kulturních domů. V roce
1965 jsem v celostátní soutěži
v Praze získal čestné uznání. Dva
obrazy zakoupila Národní galerie
a několik dalších jsou zastoupeny
v různých institucích. Od šedesátého osmého do sedmdesátého třetího roku jsem společně s akademickým malířem Rostislavem Zárybnickým, který byl mým spolužákem u profesora Sychry, pracoval na kovovém reliéfu deset metrů dlouhém a metr dvacet vysokém. Reliéf, na který ještě navazovala menší mříž, tvořily svařené hranaté mosazné trubky a byl
určen do vstupní haly budovy SUDOP v Olšanské ulici.
V polovině sedmdesátých let
jste se vrátil zpátky na Valašsko…
Po přestěhování z Prahy jsem
tři roky žil a tvořil ve Valašských
Kloboukách. V roce 1979 jsem dostal nabídku učit nově vzniklý výtvarný obor na Lidové škole umění
ve Slavičíně, která byla do té doby
detašované pracoviště LŠU ve Valašských Kloboukách. K tomu jsem
dostal ve Slavičíně byt, a tak jsem
se tu usadil a na slavičínské LŠU
jsem působil sedmnáct let.
V době, kdy jste učil na LŠU,
vzniklo ještě hodně vašich děl…
V té době jsem měl ateliér
v dnes už zbořeném domě u Pinďáků. Ve spolupráci s architektem
jsem vytvářel hlavně díla větších
rozměrů určená do obřadních síní
Slavičín a jiných prostor. Poslední byly čtyři obrazy pro kulturní
dům ve Valašských Kloboukách.

Autoportrét (1955)

Doba po roce 1990 už dílům tohoto typu nepřála. Pak už jsem tvořil jen drobnější práce.
Umělecké nadání zdědil i váš
syn…
Ano, můj syn Jarek vystudoval
Fakultu výtvarných umění obor
ﬁgurativní sochařství a konceptuální tendence a pedagogiku
v Brně. Svou tvorbu začal v Divadle Bolka Polívky.
Jste nejen výtvarník, ale i aktivní muzikant… Jak jste se dostal k hudbě?
Já jsem lidový muzikant, hraju podle sluchu, neznám noty. Zahraju jen to, co si zazpívám. Můj
otec hrával na heligonku. Všímal
jsem si, jak hraje, a zkoušel jsem
hrát podle něho. Můj syn Jarek už
je čtvrtá generace, která na tu heligonku hraje. Na fujaru jsem začal hrát až v Praze. Na Václaváku
bývala Slovenská izba, a tam měli
fujaru za výlohou a mě lákalo si
ji vyzkoušet. Tehdy byla hrozně
drahá a já jsem se dozvěděl, že se
dá udělat z černého bezu. Hledal
jsem pak v Praze na Žižkově černý bez. Ručním kolovrátkem jsem
ho dva dny vrtal. Nikdo mi neradil, naštěstí jsem ji vrtal v kůře,
takže nepopraskala. Tehdy jsem
si ji namořil i ozdobil. Poslední
fujaru jsem si koupil v roce 2002
ve Valašských Kloboukách od profesionálního výrobce dechových
hudebních nástrojů a je z jasanu.
Není sice zdobená, ale byl jsem
nadšený, jaký má perfektní zvuk.
A takto relaxujete…
Hraním se odreagovávám, ale
zároveň si i posiluju dech a srdce,
a především je to zábava.
Na duben připravujete soubornou výstavu dosavadní tvorby. Na co se můžeme těšit?
Na výběr kreseb a obrazů
od roku 1955 až po současnost.
Zvažuju, že vystavím studie a návrhy ze studentských let. Mám
i pár autoportrétů, které jsem nikdy nevystavoval. Je toho hodně,
z čeho budu vybírat. Ještě nevím,
kolik stihnu dodělat nových věcí.
Budeme se těšit. Děkujeme
za milou společnost a do dalšího
života přejeme hodně zdraví a životního elánu.

3

duben /2016

Ptají se lidé…
Za poslledních 12
2 měsíců došlo na mosttě na Luha
ačovské ulici
již kee třetí dopravní nehodě, kdy
auto zdem
molovalo zá
ábradlí mostu. Nešlo by nějak z v ýšit ochranu ch
hodců
ů na mostěě?
Máte pravdu, na
a mostě skutečně k neehodám do
oc hází. A to
přestto, že soudný čllověk jen stěží po
ochop
pí, jak se dá v daném
úsek
k u při dodržení předepsané
rych
h losti 50 km/h vů
ůbec bourat.
A na
avíc ještě tak, žee je zábradlí
silněě demo
olováno.
Most na
a Luhačov
vské ulici, samozřřejmě vč. přísluššného zábradlí, jee v majjetkové sp
prá
ávě Ředitelství silnic Zlínského kraje. Tuto
organizacii jsme vyzz vali k řešení sitt uace.. Jaké bude, ještě nevíme, stanov
v isko ŘSZ
Z K dosud nemám
me. Mo
ostu přiléh
há lávka pro
pěší,, a pro
oto věřímee, že zvolené
řešen
n í bud
de učiněno
o jak s ohledem na motoristy, t a k zejména
procházejíící chodcee.
Proč je ve Slavičín
ně tolik policejních h lídek? Věčně někde
postávají za rohem a jen udělují pokuty.

Hlav
vní důvody
y zvýšené přř ítom
mnostti policistů vee městě budo
ou
asi dva. Za prvé je přřítomnost po
oliccistů spojena s muničními sklady
y Vrběttice. Střežeeníí skladů armádo
ou v ún
noru letošn
níh
ho roku skon
nčillo a by
yl postaven prrovizorní plo
ot.
Teento jee určitým způsobem střežeen a v souvislosti s tím je zde zvý
ýšený po
očet policisstů
ů.
Druh
hým důvodeem, pro mno
ohéé řidičče daleko bolestivějším
m,
je zvýšeený výsky
y t h lídek přím
mo
vee městtě. Ten je sp
pojen se zvýšee no
ou kon
ntrolou poh
hybu osob přees
hrr anicee a kontrollou migracee.
Ty
y to hlídky ale ta
a ké měří rych
hlosst, kon
ntrolují do
okllady, pásy, tee leffonov
vání za jízd
dy nebo dáva
ají
řid
d ičům
m „dýchno
outt“. No a tad
dy
je asi ká
á men úrazz u. Všimněte si
na
a cestá
ách, kolik ř id
d ičů telefonu
uje za jízzdy nebo jezzdí nepřipou
utan
ných.. Když něk
kdo jezdí rych
hle,, tak se rozčilujeeme, že policiie
neeměří rychlost. Když za rych
hlosst mám
me sami zap
platit pokutu
u,
vid
d íme to jako po
oliicejní šikanu
u.
Neemysll íme si, že jee šikanou po
oža
adavek
k na dodržo
ování předp
pisů
ů silniičního provo
ozu.
In
ng. Jarroslav Kon
nčiický, starostta
Mgr. Bo
ožeena Filáková
á,
m ístostarostk
ka

Jarní úklid města v roce 2016
V rámci jarního úklidu našeho
města budou v níže uvedených
termínech a místech rozmístěny
velkoobjemové kontejnery na domovní odpad.
V termínu 11. – 13. dubna 2016
Slavičín  ulice Luhačovská
(u RD – č. p. 250)  ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)  křižovatka
ulic Žižkovská – Tržní
Hrádek
k u Speciální školy
Divnice u RD Palkovičových
V termínu 14. – 17. dubna 2016
Slavičín  křižovatka ulic Nad
Výpustou – Příčná  křižovatka ulic Mladotická – Úvoz  ulice Jasmínová (za RD Ing. Fojtíka)  Lukšín (u Pivečkova le-

soparku)  Hrádek prostranství
před Klempířstvím p. Luky
Upozorňujeme obyvatele našeho
města, že do těchto přistavovaných kontejnerů nelze v žádném
případě odkládat NEBEZPEČNÉ
ODPADY
Y (olověné akumulátory,
olejové ﬁltry, upotřebené motorové a převodové oleje, kyseliny,
zářivky, ledničky, televizory, monitory, domácí elektroniku apod.)
a BIOODPAD (listí, tráva, posekané keře nebo větve atd.).
Nebezpečné odpady a bioodpad je
možné předat pouze ve sběrném
dvoře v areálu Služeb města Slavičína, s. r. o.
Josef Urbánek, SMS

Jedním z nejúčinnějších způsobů
ochrany životního
prostředí je předcházení vzniku odpadů. V domácnostech je možné snížit množství
odpadů také zákazem vhazování reklamních letáků do schránek.
Pokud ještě nemáte na vaší schránce nálepku zakazující reklamu
a chcete přitom přispět k ochraně životního prostředí svou „troškou do mlýna“, můžete si samolepku zdarma vyzvednout na městském úřadě nebo v infocentru, vylepit ji na schránku a následně
se těšit z toho, že šetříte drahocenné suroviny, energie i svůj čas!
Martina Slámečková,
odbor životního prostředí a správy majetku

Svoz tříděného odpadu v dubnu
 papír (modré pytle) a nápojové kartony (oranžové pytle) 13. 4.
 plasty (žluté pytle) 27. 4.

Poradenské centrum R-Ego...
co bylo... co je... co bude...
 Průběžně probíhají na školských zařízeních programy speciﬁcké primární prevence zaměřené na řadu různých rizikových
typů chování jako je agrese, šikana, kyberšikana, rasismus a xenofobie, záškoláctví, závislostní
chování, spektrum poruch příjmu
potravy apod. Programy zahrnují
nejen jednotlivé typy rizikového
chování, ale i rozvoj komunikativních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, nácvik sociálních dovedností, nácvik schopnosti čelit tlaku rizikových vrstevníků apod. Ročně pravidelně
navštívíme 16 školských zařízení v regionu, každou školu, každý třídní kolektiv standardně dvakrát. Naše prevence je dlouhodobá a programy na sebe navazují.
S kolektivem je vedena systematická práce.
 Proběhla březnová velikonoční nocovka s programem v klubu – a v plánu jsou další.
 V dubnu proběhne další vzdělávání pěstounských rodin a věnovat se budeme problematice dospívajících dětí.
 Pokračuje celoroční hra Klíče
k pohodě. Každý měsíc jiné téma,
jiný klíč, jiné aktivity – jedna hlavní a čtyři dílčí. Témata jsou řešena zážitkovou, zábavnou formou.
Témata, která už proběhla, byla
zaměřena na nebezpečí internetu a sociálních sítí, na to, aby fungovaly dobré vrstevnické vztahy,
na vhodnou komunikaci, zdravý
způsob života, závislostní chování a drogovou problematiku, zásady společenského chování, multikulturní problematiku. V měsíci dubnu je aktuálním tématem
Moje osobnost. Posledním tématem, květnovým, bude Rizikové
chování v dopravě. Celkové vyhodnocení celoroční hry proběhne v červnu.
 Zaměření jednotlivých dnů
v nízkoprahovém klubu:
úterý – relaxační techniky,

středa – tvořivá činnost,
čtvrtek – testy, kvízy pro chytré
hlavy, společenské a deskové hry,
pátek – ﬁlmový klub.
 Trochu v předstihu bychom
chtěli informovat i o konání příměstských táborů, možná to pomůže při plánování letních prázdnin vašich dětí.
I. termín – V. příměstský tábor Kamarád od 18. července do 22. července 2016
II. termín – V. příměstský tábor Kamarád od 1. srpna do 5. srpna 2016
Přihlášky jsou k dispozici u pracovníků v zařízení.
 Metody naší práce – zážitkové programy, konzultace, individuální a skupinová práce, verbální a neverbální aktivity, psychosociální hry. Celkově klademe důraz na aktivity vedoucí k posílení
vzájemné komunikace, spolupráce, sebehodnocení, zdravé sebevědomí, uvědomění si individuality
ale i přizpůsobení se skupině. Podrobné informace k činnosti zařízení jsou na webových stránkách.
Naše cílová skupina: děti 7–15 let
Poskytované služby:
 nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
 speciﬁcké programy primární prevence
Jsme:
 držitelem Pověření pro výkon
sociálně-právní ochrany
 držitelem Certiﬁkátu odborné
způsobilosti na programy speciﬁcké primární prevence poskytované
v rámci školní docházky
 registrovanou sociální službou
Bc. Romana Slováková,
pedagogický pracovník
Činnost o.s. R-Ego dlouhodobě
podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zlínský kraj, město Slavičín.
Kontakt: R-Ego, z. s., nám. Mezi
Šenky 19, 763 21 Slavičín,
tel.: 577 341 446, 732 713 014,
e-mail: pc.r-ego@tiscali.cz,
www.r-ego.cz.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2016/2017
Zá
ápis do všech mateeřských škol vee Slaviičíně proběhne vee středu
u 27. dubna
a 2016 v době od 14
4.00 do
o 16.00
hodin
n. Rod
d iče přinessou přihlášku
u k přředško
olnímu
vzděllávání potvrzeno
ou dětskou lék
kařko
ou, kteerou si
předeem vyzz vednou přř í mo v mateřských školácc h.
Ředitelk
k y MŠ ve Sla
avičíně
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Příjímací zkoušky

pro maturitní obory čtyřleté gymnázium, informační technologie, mechatronik proběhnou dne 15. dubna 2016, pro osmileté gymnázium dne
18. dubna 2016. Všichni uchazeči obdrží včas pozvánku. Uchazeči všech učebních oborů
a oboru podnikání v nástavbě příjímací zkoušku nekonají.
Pro střední školu nastává velmi důležité období školního roku – příjímací řízení
ke studiu. Jednou z možností u žáků základních škol je také naše škola. Obory, které nabízíme (gymnázium, informační technologie,
mechatronik, podnikání v nástavbě, strojní
mechanik, obráběč kovů, instalatér, automechanik, kuchař-číšník, elektrikář) se snažíme
jak z hlediska pedagogického a výchovného,
tak moderním materiálně technickým vybavením zabezpečit minimálně na stejné úrovni v porovnání se školami ve větších městech.
Chceme nabídnout studium v co nejlepších
podmínkách, neboť si uvědomujeme ﬁnanční náročnost při dojíždění, ubytování a významné ztráty času v hromadných prostředcích při denní přepravě do jiných měst. Všechen tento čas může žák rozumněji věnovat
studiu, zálibám či pomoci rodičům. Jsem přesvědčen, že je také velmi důležité, aby rodiče mohli být i nadále svým dětem v dospívání každý den nablízku. Následným dopadem
může být pevnější a odpovědnější vztah nejenom k rodičům, ale i k našemu městu a regionu. Péče učitelů GJP a SOŠ o vycházející
žáky základních škol při jejich návštěvách je
zrcadlem jejich každodenní práce, sami deváťáci si tedy o jejich výuce mohli udělat reálnou představu. Chtěl bych proto poděkovat
vedení a učitelům základních škol ve Slavičíně za možnost těchto pracovních stáží s vědomím, že tímto nám pomáhají představit
úroveň naší školy jejich žákům a také široké veřejnosti.
Josef Maryáš, ředitel školy

Poostupp do ceelostátnníhoo kola
p j ktu EN
projek
NERSOL
V pátek 4. dubna 2016 proběhlo v Otrokovicích krajské kolo soutěže ENERSOL, která je určena studentům středních škol. Soutěž je zaměřená na využití šetrných technologií k výrobě energie a obnovitelných zdrojů energie. Přesto se studenti kvarty (odpovídající 9. třídě ZŠ) David Maryáš, Michal Holek a Samuel Orlita této soutěže zúčastnili
a projektem s názvem Propagace programu
Enersol pomocí didaktických pomůcek získali zvláštní cenu a nesoutěžní postup do ce-

lostátního kola. Celorepublikové kolo se konalo 17. a 18. března 2016 v Nymburku. Blahopřejeme studentům a vedoucímu projektu
RNDr. Janu Hrdému.

Prrvní rok obboru infoorm
mačnní technoologie

lečná projektová činnost. Smlouva byla jen
dovršením aktivit, které společně s fakultou
naše škola dlouhodobě realizuje.

Projekkt do OP Výzkkum
m, výývoj
a vzděělávánní
GJP a SOŠ společně s šesti středními školami Zlínského kraje chce realizovat projekt
o celkových nákladech 23,6 mil. Kč v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělání.
Předkladatelem projektu je Krajské centrum
dalšího profesního vzdělávání a Centrum
uznávání a celoživotního učení Zlínského
kraje o.p.s. Projekt by podpořil vzájemné učení škol ve Zlínském kraji díky vzniku center
individuální podpory a kolegiální spolupráce v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Centra budou „otevřená“, proto jsme rádi, že ZŠ Slavičín se chce
zapojit jako náš partner v tomto projektu stejně jako další náš partner Fakulta aplikované
informatiky UTB Zlín.

Škkola nabízzí prograamyy proo veřejjnost

Vybudování nového oboru na škole je vždy
záležitost nejméně jednoho maturitního cyklu čtyř let, a to z mnoha důvodů. Již nyní však
můžeme konstatovat, že obor je mezi podnikatelskou i rodičovskou veřejností představen
prostřednictvím současných žáků v 1. ročníku. Žáci se učí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konﬁgurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konﬁgurovat
počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy
a webové stránky. Žáci získávají kompetence
k uplatnění jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory,
programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí,
obchodníci s prostředky informačních technologií aj. Vše je nutným předpokladem pro
pokračování ve studiu na vysokých školách.

Sppoluppráce s UTB Zlín
Naše škola podepsala Rámcovou smlouvu
o spolupráci s Fakultou technologickou UTB
Zlín. Dopadem této smlouvy jsou konkrétní
aktivity, které probíhají: pracovní stáže studentů na fakultě, skupinové exkurze studentů, odborné kroužky studentů, konzultační
možnost učitelů naší školy u učitelů FT, spo-

Aktivity studentů školy jsou určeny nejenom pro regionální mateřské a základní
školy, ale také pro širokou veřejnost. Například Mgr. Šárka Černíčková připravila
se studenty divadelního souboru v březnu
a dubnu představení pro regionální mateřské a základní školy. Zájemci o astrofyziku
jsou pravidelně navštěvována astrofyzikální pozorování studentů gymnázia u Mgr. Iva
Rohleny. Škola otevřela kroužek Diferenciálního počtu u RNDr. Jana Hrdého. Programování CNC strojů zajišťuje pro ﬁ remní zaměstnance Bc. Pavel Remeš. Děti ze základních škol navštěvují kroužek automatizace
a robotizace u Ing. Aloise Kužely. Výtvarný ateliér pod vedením Ing. et MgA. Zdeňka Kutry připravuje výtvarné, fotograﬁcké
výstavy regionálních umělců v Galerii gymnázia. Studenti oboru informačních technologií budou schopni připravovat pro ﬁ remní
i fyzické osoby programové SW a HW konﬁgurace, laserové gravírování a 3D tisk. Řemesla, které jsou na škole vyučována (automechanik, strojní mechanik, elektrikář, obráběč kovů, instalatér, kuchař-číšník) nabízí veřejnosti práce učňů pod vedením učitelů odborného výcviku v moderně vybavených dílnách. Od oprav osobních vozů, strojírenské výroby, elektrikářských a instalatérských prací, zajištění rautů v oboru kuchař-číšník. Škola je autorizovanou osobou
pro obor elektrikář a obráběč kovů, což znamená, že může udělovat tzv. dílčí nebo úplnou kvaliﬁ kační zkoušku zájemcům z řad
ﬁ rem i veřejnosti v těchto oborech.

Přezkoušení pracovníků v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ve spolupráci s Moravským svazem elektrotechniků Brno
a ﬁ rmou MSE CZ, s.r.o., pořádají ve dnech
17. května a 18. května 2016 seminář, zkoušky a periodické přezkoušení pracovníků
v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb.
§ 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Začátek semináře je 17. května 2016
v 8.00 hodin v učebně č. 215 v objektu
SOŠ Slavičín.
Součástí semináře je prodej elektrotechnické literatury a platných ČSN EN
norem.
Bližší informace na tel.: 577 342 408,
608 270 314.
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Škkola pořáddala logiickoou soutěž
p záákladnní školyy
pro
Letos se konal již 6. ročník logicko-matematicko-tvořivé soutěže Víc hlav – víc rozumu. Jde o soutěž dvoučlenných týmů, kde jeden žák je z deváté a jeden z osmé třídy. Soutěžící řeší 10 úkolů během 150 minut. Jde o logické problémy, kde se uplatní logické myšlení, schopnost kombinace, správný úsudek,
trpělivost, dobré postupy a týmová práce.
Vítězem se stali žáci ZŠ z Brumova, na druhém místě skončila ZŠ Slavičín a třetí ZŠ Bojkovice. Celkem se účastnilo 22 dvojic z 8 škol.

Něěkteeré akttivity:
Děkujeme žákyním 2. ročníku oboru kuchař-číšník za přípravu a obsluhu na rautu při

slavnostním předávání automobilu pro klienty Charity sv. Vojtěcha Slavičín.
Blahopřejeme Lukáši Tomečkovi za 4. místo v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce.
David Maryáš ze třídy kvarty obsadil

Gymnázium Jana Pivečky a Střední škola Slavičín jako autorizovaná osoba jediná v kraji
umožňuje získat pro zájemce z řad veřejnosti, ﬁrem dílčí i úplné kvaliﬁkace v oboru obráběč kovů dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání:
Soustružení kovových materiálů
Obsluha CNC strojů
Vrtání kovových materiálů
Broušení kovových materiálů
Frézování kovových materiálů
Dále nabízí možnost nástavbového maturitního studia v oboru podnikání (dvouleté denní, tříleté dálkové) a k pronájmu dílenské prostory v areálu SOŠ, Divnice 119 (budova
tzv. „staré školy“). Kontaktní informace na tel.: 604 453 954.

ZŠ Malé Pole
Naši reciitátoři oppětt úspěěšní
Každoročně se koná na naší
škole recitační soutěž, jíž se účastní kolem padesáti malých recitátorů. Ti nejlepší pak postupují do
okrskového kola. I letos, tak jako
loni, se naši žáci umístili na předních místech. Elena Eva Minichová a Natálie Petrášová ve svých kategoriích získaly 3. místo, Adéla
Málková 2. místo s postupem do
okresního kola, které pořádal již
tradičně DDM v Napajedlích. Za
pěknou reprezentaci školy všem
žákům děkujeme.
Mgr. Marcela Kovaříková

Ohléédnuutí za karrneevalem
m

V sobotu 5. března 2016 se pod
záštitou naší školy konal v místní
sokolovně Dětský karneval. Jako
každoročně i letos byl sál plný
krásných masek, rozzářených dětských tváří a usměvavých rodičů.
Všechny účastníky v sále přivítali Mach a Šebestová, kteří je provázeli celým karnevalem. Děti si
mohly zasoutěžit, zatančit např.
„vousatý“ či „brýlatý“ tanec, získat hezké ceny v tombole nebo se
třeba jen tak pobavit s kamarády.
Společně jsme všichni prožili pěkné odpoledne.
Chtěli bychom poděkovat

v okresním kole Chemické olympiády kategorie D ve velké konkurenci nádherné 7. místo z 28 účastníků.
Dne 4. března 2016 navštívili žáci oboru automechanik Motosalon na brněnském
výstavišti.

městu Slavičín za ﬁnanční podporu, dále sponzorům za jejich
dary, a to jmenovitě ﬁrmě FLOREŠ, s.r.o., CAMO, HOPA, PROMETAL, RTOX, s.r.o., papírnictví
Vaclová, papírnictví Hubík, cukrárna JASMÍN a také rodičům našich žáků, kteří přispěli do tomboly ať už ﬁnančně, či drobnými
dárky. Díky patří všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s organizací této akce.
Mgr. Barbora Chovančíková

Miniškolla začíínáá
ZŠ Malé Pole zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče do prostor
naší školy. Ptáte se, proč tak brzy?
Opět otvíráme v měsíci dubnu miniškolu! Program pro „malé školáčky“ bude probíhat ve dnech
6., 13. a 20. dubna 2016 od 15.00
do 16.00 hodin. Bližší informace, případně změnu termínu, sledujte na plakátech ve školkách
a na stránkách ZŠ Malé Pole.
Během miniškoličky se děti
seznámí se školním prostředím,
mohou si vyzkoušet, jaké je to být
opravdovým školákem. Budou plnit jednoduché úkoly, blíže se poznají s paní učitelkami a připraví
se tak na snadnější zahájení školní
docházky. Pro vás, rodiče, to bude
jistě zajímavá zkušenost sledovat
svého budoucího školáka při práci
v kolektivu. Výhodou je, že případné dotazy vám mohou být zodpovězeny zkušenými pedagogy přímo na místě. Miniškolička se v minulých letech stala velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou, a proto věříme, že si najdete i letos čas
k její návštěvě. Přejeme vám pěkné

zážitky a těšíme se na vás!
Mgr. Hana Nepovímová

Na kole dětem
m
Letos v únoru naši školu opět
navštívil osminásobný mistr světa
v jízdě na vysokém kole pan Josef
Zimovčák. Zábavnou formou se
s žáky podělil o své zážitky a prostřednictvím videoprodukce přiblížil atmosféru světových soutěží. V roce 2010 založil nadační
fond Na kole dětem a hned v tomto
roce poprvé uskutečnil jízdu s cílem podpořit onkologicky nemocné děti. Jízda probíhá od té doby
každoročně. Trasa letošního již
7. ročníku začíná 1. června v Bruntále a končí 11. června 2016 v Klášterci nad Ohří. Druhé etapy, která
se uskuteční 3. června, se zúčastní
i někteří žáci naší školy. Trasa povede z Horního Lidče do Vlachovic (dva okruhy – 65 km). Žáky beseda nejen pobavila, ale i poučila.
Na závěr si odvážlivci z řad učitelů i žáků vyzkoušeli jízdu na historickém kole, aby zjistili, že to vyžaduje nejen šikovnost, ale i řádnou dávku odvahy.
Mgr. Hana Sovová

Dobré rááno ze Sllavvičínaa
Tento pozdrav jste mohli zaslechnout, pokud jste si po ránu
naladili stanici Český rozhlas
Brno. V prvním březnovém týdnu se snažili redaktoři této stanice přiblížit posluchačům nejjižnější oblast Valašska, konkrétně oblast Slavičína a Valašských Klobouk s cílem zvýšit atraktivitu tohoto regionu. Akce se uskutečnila
pod hlavičkou Městské knihovny
ve Slavičíně, jež naši školu oslovila
s žádostí, zda bychom se do tohoto
vysílání nezapojili. Výzvy se uja-

li žáci páté třídy a společně „dali
dohromady“ báseň, ve které je jim
námětem nejen daleká minulost,
ale přítomnost a budoucnost našeho města. A tak mohli posluchači
v pořadu Dobré ráno, Moravo, slyšet hlas Lucie Vránové a Thomase
Stolarika, již zvali k návštěvě našeho města. Zda se jim pozvánka
zdařila, posuďte sami.
Mgr. Marcela Kovaříková

Pozvánka do Slavičína
K našemu městu Slavičínu
váže se pár slavných činů.
Nejslavnější z nich byl čin,
jenž dal městu jméno Slavičín.
Stalo se tak dávno – jak nám předci vyprávěli,
kdy svatý Vojtěch se svou družinou
krajem se ubírali.
Slepá kněžna z dálky oheň uhlídala
a na památku prozření radostně zvolala:
„Slavný čin, slavný čin!“
Odtud jméno Slavičín.
Život v něm již plyne po staletí,
budoucností jeho jsme my, děti.
Kamarády tady máme –
– to se přece rozumí,
písničku si zazpíváme
při procházkách v okolí.
Valašsko je krásný kraj,
někdy připomíná nebeský ráj.
Proto bychom vás chtěli pozvat
k nám, na úpatí Bílých Karpat.
Kyselica – ta vám sílu dá,
k tomu kousek frgálu,
u Hugona na zámku
přidají vám ovárku.
V Pivečkově lesoparku
zábavu si užijete
a na návštěvu do Slavičína
k nám jednou přijedete.
děti z 5. třídy
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ZŠ Slavičín Vlára
Sdružení rodiččů ZŠ Slavičín-Vllára děkuje všem sponzorů
ům, dárcům a přáttellům školy za jejich bohatou tom
mbolu. Výtěěžeek plesu
bude určen
n pro ﬁnanco
ování akcí a programů žáků ško
oly.
y

Ússpěcchy naššich recitátoorů
Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadá
skladatelův den? Asi vás taková otázka překvapí, neboť o tom asi nikdo z nás běžně nepřemýšlí. Ale v podání Viktorky Kozubíkové,
výborné recitátorky naší školy, by vás zcela
určitě toto téma zaujalo. Není se čemu divit,
Viktorka patří mezi nejlepší recitátory našeho regionu, což dosvědčuje fakt, že zcela suverénně, právě s básní Daniely Fischerové
Skladatelův den, vyhrála ve 3. kategorii okrskové kolo recitační soutěže, které se letos konalo na Základní škole ve Štítné nad Vláří.
Rovněž velká gratulace patří i Matěji Medvědovi, který porotu zaujal natolik, že se
ve 4. kategorii umístil na krásném 4. místě.
Mgr. Ludmila Jandíková

Máá-li se človvěk stát čloověkkem,
muusí se vzděělat. (J.. A. Komenskký)
Ve čtvrtek 10. března 2016 se po stopách
J. A. Komenského vydali žáci 5. ročníku. Muzeum JAK v Uherském Brodě pro ně připravilo spoustu informací o jeho životě, knihách
i myšlenkách.
Chlapci a děvčata usedli do historických
školních lavic a starým perem, které namáčeli

do inkoustu v kalamáři, psali důležité vzkazy
pro současné školáky, např. jak zabránit zlu,
násilí a špatným vlastnostem. Sami zjistili,
že myšlenky a odkazy této významné osobnosti platí ve škole i v současné době. V další
části programu se seznámili s nelehkým životem Komenského, s jeho cestami po Evropě
a jeho přínosem pro vzdělávání dětí nejenom
u nás, ale i ve světě. Zajímavý program byl pro
žáky příjemným zpestřením výuky vlastivědy.
PaedDr. Bronislava Králíková

Akktiviity škoolní družžinyy a klubu
První tři měsíce roku 2016 byly vyplněny
tradičními i zcela novými aktivitami, které
děti ve školní družině a klubu společně prožívaly s radostí a nadšením.
Protože v zimních měsících chyběl sníh,
tak jsme si zimu vytvářeli ve výtvarných a pracovních činnostech.
V lednu jsme pro budoucí prvňáčky vyrobili k zápisu do 1. tříd pěkné dárečky a děvčata ze školního klubu je v pohádkových kostýmech provedla a seznámila se školou.
Kreslili jsme do krajské výtvarné soutěže
na téma Čtyři roční období, děvčata z kroužku roztleskávaček zatančila svoji skladbu při
tradiční akci Páťákiádě a školní klub připravil pro družinku volejbalový turnaj s nafukovacím míčkem.
V únoru proběhla v tělocvičně oblíbená
soutěž Šipkiáda, na které si děti pořádně zaházely papírovými šipkami, a vítězové si vychutnali, jaký je to pocit, když se stojí na stupních vítězů. I návštěva městské knihovny s programem Kouzla paní Zimy nás velmi potěšila

a obohatila. Neméně úspěšný byl také 5. ročník soutěže Vtipnější vyhrává se spoustou legrace, tance a dobré pohody. Svým perfektně sladěným tancem přispěly starší roztleskávačky k programu na plese ZŠ Vlára. Pravé
soutěžní klání zažili všichni, kteří se zúčastnili Pexesiády ve školním klubu.
V březnu se „dřeváček“ ocitl pod vládou
strašidel, kdy se odvážlivci namaskovali, dobře se bavili a hlavně mohli strašit ostatní. Výtvarná soutěž na téma Oblíbená pohádková
bytost probíhala ve všech odděleních. Zájemci si ve školním klubu zasoutěžili při tradiční
stolní hře Člověčiádě. I letos jsme mezi námi
přivítali pana J. Manu, který nás naučil plést
tu pravou pomlázku z vrbového proutí. Měsíc
březen jsme ukončili pěveckou soutěží Zpívá celá družina.
Je vidět, že na nudu nám opravdu nezbyl
čas. A to ani v zájmových útvarech, kde se pracovalo na plné obrátky. Vše o činnosti školní družiny můžete najít na webových stránSoňa Lysá, vedoucí ŠD
kách naší školy.

Ússpěcch v koonverzačční souttěži
Schopnost plynule mluvit a konverzovat
v angličtině je cílem každého, kdo se učí tomuto cizímu jazyku. Není to však úplně jednoduché a dosáhne toho jen ten, kdo se aktivně věnuje studiu nejen ve škole, ale i ve svém
volném čase. Pokud je tato aktivita zároveň
i koníčkem a ne pouze povinností, je možné
dosáhnout úspěchů i v soutěžích. Příkladem
je Julie Minichová z 9. B, která své dovednosti předvedla nejdříve ve školním kole konverzační soutěže, a pak je svým vynikajícím výkonem potvrdila znovu v okresním kole Konverzační olympiády v anglickém jazyce, která se
konala na Gymnáziu Jana Pivečky. Ve své kategorii II.A se umístila na 3. místě a ukázala,
že konverzace, gramatika a poslech v angličtině jí rozhodně nejsou cizí. K úspěchu blahopřejeme.
Mgr. Jarmila Maňasová

Floorbaalový turnaj prro žákyy Centrra sportuu

Florbalový turnaj

V úterý 23. února 2016 se ﬂorbalového turnaje ve slavičínské hale zúčastnilo pět školních sportovních celků 4. a 5. tříd. Potřebnou záštitu dodala turnaji Asociace školních
sportovních klubů ČR a pořadatelem turnaje byla ZŠ Slavičín-Vlára a ﬁnančně jej podpořilo město Slavičín.
Útočníci, obránci i gólmani odehráli v rámci sportovního klání nemalou řádku vyčerpávajících, ale také velmi pohledných zápasů.
Všechna střetnutí doprovázela touha zvítězit
a utužit kamarádství mimo školní lavice. Průběh i konec turnaje nakonec výbornými výkony opanovalo družstvo ZŠ Slavičín-Vlára.
Turnaje této věkové kategorie se pořádají k posílení smyslu pro fair play a kamarádství. Často jsou plné veselí i pláče. Nad vším
uvedeným však vévodí radost z pohybu, která byla patrná z každého střetnutí. Medaile
a diplom jsou pak hezkou závěrečnou tečkou střetnutí chlapců a děvčat se stejným cílem – mít radost ze sportu.
PK tělesné výchovy
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Zprávy z domečku – DDM Slavičín
Březen je již minulostí.
Za námi jsou i jeho akce a o tom,
že to v domečku hodně žilo, se
přesvědčte sami, tedy:

26.2., 4.3. – Keramika pro rodiče a děti

2.3., 3.3. – Keramika pro MŠ
Vlára a MŠ Malé Pole, v rámci
výukového programu

8.3., 9.3. – Keramika pro MŠ
Vlára a MŠ Malé Pole, v rámci
výukového programu

11.3., 14.3., 16.3., 21.3. – Keramika pro ZŠ praktickou a ZŠ
speciální

17.3. – Večerní keramika pro
rodiče a děti, mládež a dospělé


18.3. – Valašský kumšt – Sokolovna Slavičín

24.3. – Velikonoční prázdniny s tvořivou dílničkou – velikonoční kraslice, pomlázky, dekorace….

31.3. – Vernisáž výstavy DDM
Slavičín, budova městské knihovny
Co se bude dít a jaké akce vás čekají v DDM v dubnu?

1. – 3.4. – Slavičínský šikula – třídenní modelářský svátek
pro modeláře z Čech a Moravy,
Sokolovna Slavičín

3.4. – Šachový turnaj v DDM

5.4., 8.4. – Keramika pro MŠ

Vlára a MŠ Malé Pole, v rámci
výukového programu
 6.4., 13.4., 20.4., 27.4.,
4 lekce – Předporodní kurz, každou středu od 17.00 do 19.00
hodin

7.4., 14.4., 21.4., 28.4. – Večerní keramika pro rodiče a děti,
mládež a dospělé
 9.4., 30.4. – Reiki v DDM Slavičín pod vedením p. Kranze
 9.4. – Orientální show – prezentace dětí ze ZK Orientální
tance, Sokolovna Slavičín
 31.3. – 28.4. – Výstava prací
dětí ze zájmových kroužků, galerie městské knihovny

Letní
tábory
2016

Setkání
ká í mod
delářů
lářů i jejich
h
příznivců Slavičíínský šikula se
uskuteční letos již po šestnácté
v budově Sokolo
ovny prr vní dubnový víken
nd 1. – 3. dubn
na 2016.
V sobotu 2. dubna je otevřeno
pro veřejno
ost od 10.00 do 15.00
hodin, v needěli 3.. dubna
a od 8.00
do 12.00 ho
odin. Srdečn
ně zveme
všechny mo
odelářře, aby přišli vystavit své modely a širok
kou veřejnost k návšštěvě.
Taneční skupin
na Tam
marind
ve spoluprá
áci s DD
DM Sla
avičín zve
srd
dečně širokou
u
veřejno
ost na již V. ro
očník

ORIE
ENT SHO
OW
velkých a malý
ých tan
nečnic
9. dubna 2016 v 17.00 hodin
Sokolovna Slavičín
Program: několik
k taneččních vystoupení, ho
osté War Sports Team
– ukázka
a kyok
kushin karate
Občerrstveníí zajištěěno
Po ukonččení sh
how disk
kotéka
pro vysttupujíccí i veřeejnost
Dům dětí a mlád
deže srrdečně
zve veřejn
nost na

Výstavu prací dětí
ze zájmových kroužků.
Výstava bud
de zah
hájena vernisáží
ve čtvrtek 31. března 201
16 a celý
duben ji bu
udete mít možžnost navštívit v bud
dově městské knihovny
v pů
ůjčovn
ní době.

7. – 8. července 2016
Hurá prázdniny s nocí v DDM
Kde: Dům dětí a mládeže Slavičín (7 – 15let)
Cena: 400 Kč (2 dny s nocí v DDM)
V ceně zahrnuto: pedagogický dozor, výlet, občerstvení na 2 dny,
pitný režim, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Ivana Fojtíková,
Adéla Ritterová
11. – 15. července 2016
Příměstský tábor se strojem
času
Kde: Dům dětí a mládeže Slavičín (7 – 15let)
Cena: 950 Kč (5 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický
dozor, výlety, obědy, občerstvení, pitný režim, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Monika Frolová,
Barbora Durďáková
17. – 24. července 2016
Pobytový tábor, Horní Bečva
Martiňák
Kde: Martiňák, Horní Bečva
(7 – 15let)
Cena: 2 800 Kč (8 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický
a zdravotní dozor, doprava, stravování, ubytování, pitný režim,
výlety, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Ivana Fojtíková,
Adéla Ritterová, Monika Frolová, Luboš Gregušiak, Jiří Votýpka
25. – 29. července 2016
Příměstský tábor špiónský
Kde: Dům dětí a mládeže Slavičín (7 – 15let)
Cena: 950 Kč (5 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický
dozor, výlety, obědy, občerstvení, pitný režim, diplomy, ceny.

Zodpovědnost: Monika Frolová,
Barbora Durďáková
31. července – 7. srpna 2016
Pobytový tábor – Revika
Vizovice
Kde: Revika, Vizovice (7 – 15let)
Cena: 2 800 Kč (8 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický
a zdravotní dozor, doprava, stravování, ubytování, pitný režim,
výlety, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Ivana Fojtíková,
Adéla Ritterová, Barbora Durďáková, Jiří Votýpka
8. – 12. srpna 2016 Příměstský
tábor s detektivní zápletkou
Kde: Městská knihovna (7 – 15let)
Cena: 950 Kč (5 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický dozor, výlety, obědy, občerstvení, pitný režim, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Matěj Pavelka, Tereza Pavelková
15. – 19. srpna 2016
Příměstský tábor z pohádky
do pohádky
Kde: Městská knihovna (7 – 15let)
Cena: 950 Kč (5 dnů)
V ceně zahrnuto: pedagogický dozor, výlety, obědy, občerstvení, pitný režim, diplomy, ceny.
Zodpovědnost: Eliška Jančaříková, Zuzana Kolářová
Více informací na tel.: 577 341 921
a na www.ddmslavicin.cz. Letní tábory se uskuteční pouze při dostatečném počtu přihlášených zájemců a uhrazených přihlášek. K vybrané aktivitě po přihlášení a platbě dostanete podrobnější informace.
Ivana Fojtíková,
ředitelka DDM Slavičín

MC Slaavičínn
Program d
dube
en 2016

Pá 1.4. 10.00
0 Minišk
količka prro
děti 1 – 6 let
Po 4.4. 10.00 Hudební Miniškolička – Orffovy ná
ástroje

Út 5.4. 10.00
0 Čtenářeem od bato
olete – půlhodink
ka zábav
vného čten
ní,
13.00 Volná herrna, 15.00
0 Pohybov
vé
hrátky pro dětii 2 – 3 ro
oky

St 6.4. 10.00
0 Pohybo
ové hrátk
ky
pro děti 1 – 2 roky, 13
3.00 Voln
ná
herna, 15.00 Po
ohybové hrátky prro
děti 1 – 2 roky

Čt 7.4. 10.00
0 Tvoříleek pro děěti
1 – 2 roky, 13.00
0 Volná herna, 15.0
00
Pohybové hrátk
ky pro děti 4 – 6 leet

Pá 8.4. 10.00
0 Tvoříleek pro děěti
2 – 3 roky

Po 11.4. 10.0
00 Tvoříllek pro děěti
– Kuchtíkovy hrátky

Út 12.4. 10.0
00 Hrátk
ky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 rok
ky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrá
átky pro všestran
nný rozv
voj pro děěti
2 – 3 roky

St 13.4. 10.0
00 Hrátk
ky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 rok
ky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrá
átky pro všestran
nný rozv
voj pro děěti
1 – 2 roky

Čt 14.4. 10.0
00 Hudeební Miniiškolička pro dětti 1 – 2 roky, 13.0
00
Volná herna, 15
5.00 Hráttky pro všestranný rozvoj pro dětii 4 – 6 let

Pá 15.4. 10.0
00 Minišk
količka prro
děti 1 – 6 let

Po 18.4. 10.00
0 Hudebn
ní Miniško
olička – „Kolo, kolo mlýn
nský“

Út 19.4. 10.00 Pohy
ybové hrá
átky pro děti 2 – 3 roky, 13.00 Voln
ná
herna, 15.00 Po
ohybové hrátky prro
děti 2 – 3 roky

St 20.4. 10.0
00 Pohy
ybové hrá
átky pro děti 1 – 2 roky, 13.00 Voln
ná
herna, 15.00 Po
ohybové hrátky prro
děti 1 – 2 roky

Čt 21.4. 10.0
00 Tvoříllek pro děěti
1 – 2 roky, 13.00
0 Volná herna, 15.0
00
Pohybové hrátk
ky pro děti 4 – 6 leet
Pá 22.4. 10.00 Přijďte sfouknou
ut
šestou svíčku
u na na
a rozenino
ovém dortu – an
neb slavííme šest leet
od založení
Po 25.4. 10
0.00 Tvo
ořílek prro
děti – Stříhámee, skládám
me, lepím
me

Út 26.4. 10.0
00 Hrátk
ky pro všestranný rozvoj pro děti 2 – 3 rok
ky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrá
átky pro všestran
nný rozv
voj pro děěti
2 – 3 roky

St 27.4. 10.0
00 Hrátk
ky pro všestranný rozvoj pro děti 1 – 2 rok
ky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrá
átky pro všestran
nný rozv
voj pro děěti
1 – 2 roky

Čt 28.4. 10.0
00 Hudeební Miniiškolička pro dětti 1 – 2 roky, 13.0
00
Volná herna, 15
5.00 Hráttky pro všestranný rozvoj pro dětii 4 – 6 let

Pá 29.4. 10.0
00 Minišk
količka prro
děti 1 – 6 let

www.mesto-slavicin.cz
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Informace Vzdělávacího střediska
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po
o 8.00 – 14.30
0 hodin
Út 8.00 – 15.30
0 hodin
Stt 8.00 – 18.00
0 hodin
Čt ZAVŘENO
Pá
á 8.00 – 13.00
0 hodin
V tuto dobu je možné vyu
u žívat 12 PC a internett
zd
darma. Denníí limit na
a návštěěvníka je 1 hodii na. Za popla
atek je možnost tisku, kopírová
á ní a ukládán
n í dokum
mentů na
a média, vazby
do
o kroužkové vazby, lam
m inován
n í dokumentů.
V případě koná
ání kurzů
ů nebo jiných vzděláva
acích akcí je možnost využití PC učebny veřeejností omezen
na.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základy prá
áce na po
očítači –
20
0 hodin – 500
0 Kč
Práce na PC
C pro pok
kročilé –
20
0 hodin – 700
0 Kč
Internet a komunik
kace přřes internet –
12
2 hodin – 400
0 Kč
Podvojné účetnictv
ví pro začátečníky –
30
0 hodin – 1 00
00 Kč
Základy daň
ňové evid
dence –
30
0 hodin – 100
00 Kč
Ruský jazyk
k pro začčátečník
ky – školní rok
3 000 Kč/půl ro
oku 1 50
00 Kč
Ruský jazyk
k pro po
okročiléé – školní rok
3 000 Kč/půl roku 1 50
0 0 Kč
Kurz první pomocii – cena
a podle počtu
ossob
Nutný počet prro otevřeení kurzz u je minimálněě 8 účastníků
ů. Hlaste se na teelefonním číslee 571 110 425, 739 095 315 neb
bo přímo v sídlee Nadace Jana
a Pivečky
y.
Dílna inspirace
Prro ženy, mam
m inky, babičky... Tvoříme pomocí různých
h kreativ
v ních t echnik. Bližšíí informace vám po
o skytnee paní lektorka
a Eva Bartošo
ová na tel. číslee 777 913 782.
K aždé úterý v 16.00 hod
d in v bu
udově městské
kn
n ihovny – prv
v ní podllaží.
Pllán aktivit na
a duben: jarní ko
orálkování
Poděkování
Nadace Jana
a Pivečky
y děkuje členkám ZO
Českého svazu žen ve Slavičíně a všem pořadateelům „fašanků““ za ﬁnan
nční dar ve výši 3000 Kč.
Dar bude použiit na podp
poru prrojektů nadace.
Připravujeme
Slavičínskýý čtyřbojj žensk
kých družstevv
o pohár města Slavičín
na
V sobotu 23. du
ubna 201
16 od 14
4.00 hodin Vás
čeeká tradiční so
outěž v ku
uželkách, hodu na koš,
ko
opu a střelbě na brank
ku.
Kde: Sportovníí hala a kuželna
a ve Slavičíně
Pr o koho: č t yřčlen
n ná drr užs tva ž en
od
d 18 do 99 let
(m
místní i přespo
olní ﬁrmy
y, organ
nizace a spolky
neebo jakkoliv sestavená
á družsttva)
Vstup: volný, občerstveení pro soutěžící i pro
ná
ávštěvníky zajjištěno
In
nfo: Nadace J. P. – 571 110 425
5, 739 095 315,
njj p@pivecka.cz, DDM – 577 341 921,
60
04 155 312, dd
dmslav@zzlinedu.cz
Těší se na vás pořadatellé: Nada
ace Jana Pivečky
y a Dům dětí a mládežže Slaviččín.
Anglický přííměstskýý tábor: 18. – 22. 7. 2016

Výtvarný přííměstskýý tábor: 15. – 19. 8. 2016

Jan Pivečka, gymnázium a „Nikdy se nevzdávej!“
daje a ostatně i v dalších médiích napříč
regionem jsme se mohli dočíst, že student
Gymnázia Jana Pivečky Josef Tomeček dosáhl
mimořádného úspěchu. Zvítězil v národním
kole chemické olympiády. Možná mnozí
z nás pocítili hrdost nad tím, že takového
výsledku dosáhl student „našeho“ gymnázia
v konkurenci všech prestižních gymnázií
z celé republiky. Jeho mimořádný úspěch
je podtržen tím, že soutěž byla určena pro
maturanty a Josef Tomeček je nyní studentem teprve sexty! Získal neuvěřitelných
91 bodů, přičemž úspěšnými řešiteli byli
všichni, kdo dosáhli alespoň 60 bodů. Velký
úspěch a právem obrovská gratulace, respekt
a poděkování od nás všech.
V tomto týdnu se uskutečnily další dvě věci,
které mě přivedly k tomuto zamyšlení. Jednak
Česká televize zase po nějaké době opakovala
dokument „Su toulavý pes“, který přibližuje
život a životní ﬁlozoﬁi slavičínského rodáka
a patriota Jana Pivečky, a jednak se ke mně
dostala čerstvá zpráva, že Český rozhlas bude
v letošním roce natáčet v několika dílech jako
četbu na pokračování úryvky z knihy „Jan
Pivečka: Nikdy se nevzdávej“. Vysílat by se
mělo buď koncem letošního, nebo začátkem
příštího roku.
A jak to spolu souvisí? Pan Pivečka by
se určitě spokojeně usmíval a možná by
si vzpomněl, jak před lety spolu s panem
ředitelem, tehdejším vedením města a mnoha dalšími bojoval za to, aby gymnázium
ve Slavičíně zůstalo. Možná i toto byl jeden
z důvodů pozdější iniciativy studentů pojmenovat gymnázium právě po něm. Ale

hlavně to byla jeho osobnost, která studenty
inspirovala natolik, že si přáli, aby „jejich“
škola nesla jeho jméno. Jan Pivečka přesto,
že celý život s něčím bojoval, o čemž svědčí
jeho životní heslo „Nikdy se nevzdávej!“,
v jednom televizním pořadu (ne v tom výše
zmíněném) na otázku, zda jednou z jeho vlastností je rvavost, odpověděl. „Já si nemyslím,
že rvavost je mojí vlastností. Mojí vlastností
je spíš vytrvalost. Já běžím takový nekonečný
maratón. Běžím, občas upadnu, rozbiju si nos
a odřu si kolena. Můj cíl je tak daleko, že vím,
že k němu nikdy nedoběhnu. Ale přesto pořád
běžím a nevadí mi ta odřená kolena a rozbitý
nos. Vadilo by mi, kdyby tam, kam já doběhnu,
nikdo nestál, kdo by tu štafetu po mně převzal.“
Nadějí pana Pivečky, že se podaří změnit
společnost k lepšímu, byli mladí lidé. Myslím
si, že by z nich měl radost.
I v letošním roce se budou rozhodovat další
deváťáci, na kterých středních školách budou
pokračovat ve svém vzdělávání. Nastoupit
na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
znamená nejen stát se studentem úspěšné
školy, ale stát se tak trochu i následovníkem
Jana Pivečky. Děkujeme všem, kdo pomáhají
budovat a udržet její dobré jméno – především
studentům, pedagogům a pracovníkům
školy – ale i všem dalším, kteří s vedením
gymnázia spolupracují – Zlínskému kraji
jako zřizovateli, ředitelům našich i okolních
základních škol, asociaci rodičů a mnoho
dalším, kterým na této škole záleží. Děkujeme
i všem žákům, kteří se rozhodnou stát se studenty této školy a jejich rodičům. Moc si toho
vážíme a věřte, že budete v dobré společnosti.
Božena Filáková, Nadace Jana Pivečky

Májový volejbalový turnaj pro amatérská smíšená družstva
Sportovní hala Slavičín 7. května 2016  8.30 prezentace, 9.00 zahájení
Startovné: 600 Kč/družstvo. Pro hráče zajištěno občerstvení a pitný režim. V družstvu mohou
být max. 2 muži a 1 registrovaný hráč. Družstva se mohou přihlásit nejpozději do 29. dubna
2016 na e-mailu volejbal.slavicin@seznam.cz. Hlásit se mohou i jednotlivci, kteří budou mít možnost vytvořit si družstvo na místě. Zveme všechny příznivce volejbalu a diváky! Vstup zdarma

Předání sociálního automobilu Charitě sv. Vojtěcha Slavičín
F i r m a KOM PA K T, s . r.o.
ve středu 24. února 2016 zapůjčila Charitě sv. Vojtěcha Slavičín osobní automobil Dacia Dokker na dobu šesti let za symbolickou korunu ročně. Vůz byl zakoupen díky nosičům reklamy umístěným na ploše automobilu.
Slavnostního předání se účastnili místostarostka Slavičína Mgr. Božena Filáková, zástupci ﬁ rmy KOMPAKT a zástupci ﬁ rem a obcí,
kteří projekt sociálního automobilu podpořili.
Program slavnostního předávání zpestřilo
hudební vystoupení studentů z Gymnázia Jana
Pivečky ve Slavičíně a rautové občerstvení připravili studenti SOŠ Slavičín, tímto studentům
a jejich pedagogům děkujeme.

Projekt sociálního automobilu podpořily
tyto společnosti:
PRABOS PLUS, a.s, MARTIN VANĚK, NTS
PROMETAL MACHINING, s.r.o., MARIE KUNOVSKÁ, EKOFILTR, spol. s r.o.,RTOX, s.r.o,
BODEN-MATE, spol. s r.o., BEDNÁŘSTVÍ JOSEF FRYZELKA, MB KOVO, s.r.o., DFH, s.r.o.,
S.O.S. ochranná služba, s.r.o., SLAVGAST, s.r.o.,
Fe MARKET – AL, s.r.o., ŠICÍ STROJE ALEŠ
KRAJÍČEK, UnArtel, s.r.o., ŽELEZÁŘSTVÍ
L. JADAVANOVÁ, PIVOVAR HRÁDEK, s.r.o.,
HORÁKOVY KVĚTINY, 2K – BOL, s.r.o., Anvis AVT, s.r.o., PIVOVAR BYLNICE, s.r.o., OBEC
PETRŮVKA, OBEC RUDIMOV, AGROL, spol.
s r.o., JEDNOTA ZLÍN, HAVRLANT TOMÁŠ,
HAVRLANT MILAN.
Za podporu mnohokrát děkujeme.
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VZPOMÍNÁME

Dne 20. dubna 2016 vzpomeneme
nedožitých 84 let pana Huberta
KŘÍŽE a dne 8. března 2016 jsme si
připomněli 18. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají synové
Dalibor a Hubert s rodinami.

Dne 9. dubna 2016 vzpomeneme
3. smutné výročí,
ý
co nás navždy
y
opustila paní Ludmila LUKÁŠOVÁ.
S láskou stále vzpomínají manžel
Vincenc a dcery Dana a Ludmila
s rodinami.

Dne 10. dubna 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Ludmily JANČEKOVÉ ze Slavičína.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
Dana a Alena s rodinami
a syn Milan s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 12. dubna 2016 to budou 3 roky,
co navěky
y usnula naše drahá maminka,
paní Mária HAUSEROVÁ a v červenci
to bude 28 let, co odešel náš drahý
tatínek, pan František HAUSER.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Věra a Dagmar s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 18. dubna 2016 uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustila
p
naše maminka
a babička, paní Marta ČERMÁKOVÁ
ze Slavičína a dne 14. září 2015 jsme
vzpomněli její nedožité 75. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 2. dubna 2016 si připomeneme
6. smutné výročí
ý
úmrtí
pana Vojtěcha KOZUBÍKA z Divnic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
Stanislava, dcery Marie a Hanka, syn
Vojtěch, vnoučata a pravnoučata.

Dne 27. dubna 2016 vzpomeneme
12. smutné výročí úmrtí našeho syna
a bratra, pana Jiřího OTAVY
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná
maminka, Radek, sourozenci a ostatní
příbuzenstvo.

Dne 2. dubna 2016 vzpomeneme
7. smutné výročí
ý
úmrtí pana
Josefa ŠTĚPANČÍKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 11. dubna 2016
vzpomeneme 3. smutné
výročí
ý
úmrtí p
paní
Olgy MARYÁŠOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají syn
a dcery s rodinami.

Dne 11. dubna 2016 vzpomeneme
nedožité 90. narozeniny naší maminky,
babičky
yap
prababičky,
paní Libuše ŠPALKOVÉ ze Slavičína
a zároveň dne 17. dubna 2016
si připomeneme 3. výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Liba, Lida
a syn Karel s rodinami.

Dne 17. dubna 2016 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás opustil
p
tatínek
a dědeček, pan Karel STUDENÍK
ze Slavičína.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
Marie a Eliška s rodinami.

Dne 22. března 2016
jsme si připomenuli 2. smutné
výročí úmrtí pana
Josefa VAVRYSE ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Jiřina s manželem,
vnuci Jana a Martin s rodinami.

Dne 21. dubna 2016
to budou 3 smutné roky, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka,
maminka a babička,
paní Olga ZÁMEČNÍKOVÁ
z Bohuslavic.
Stále na ni vzpomínají manžel Ludvík,
děti Ivana a Libor, vnučky a vnuk.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 23. dubna 2016
vzpomeneme 1. smutné výročí
ý
úmrtí paní Marie GAJDOŠÍKOVÉ
ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají dcera
Milena s rodinou a synové Eduard
a Radek s rodinami.

Dne 5. dubna 2016
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka,
pradědečka, manžela,
pana Jaroslava MÜNSTERA.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 29. dubna 2016
vzpomeneme 1. smutné
výročí
ý
úmrtí pana
p
Františka NOVÁKA.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka a děti
s rodinami.

Dne 19. dubna 2016
uplyne
y 7 let, kdy
y nás navždy opustil
pan Antonín ARGALÁŠ ze Slavičína.
S láskou a úctou na něj vzpomínají
manželka Marie, dcera Marie s rodinou
a syn Libor s rodinou.

Dne 9. dubna 2016
vzpomeneme
p
2. výročí
ý
úmrtí paní
p
Boženy HUMPOLOVÉ ze Šanova.
Dne 12. dubna 2016
by se dožila 84 let.
Dne 6. května 2016 si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí pana
p
Mojmíra HUMPOLY
Y ze Šanova.
S úctou a láskou vzpomínají
syn Mojmír s rodinou
a dcera Božena s rodinou.

Dne 14. dubna 2016
uplynou 2 roky od chvíle,
kdy nás opustil manžel,
milovaný
ý tatínek a dědeček,
pan Jan DVOŘÁK z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkuje
za celou rodinu manželka Marie.

Dne 9. dubna 2016
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
našeho tatínka, pana Karla ŠIMČÍKA
a dne 13. listopadu 2016 uplyne 30 let,
co nám schází naše maminka,
paní Anežka ŠIMČÍKOVÁ z Divnic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn a dcery s rodinami.

www.mesto-slavicin.cz
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Společenská kronika
NAROZENÍ – ÚNOR
Michal Botek a Zuzana Švachová – dcera Helena
Bronislav a Lucie Pláškovi – syn Mikuláš
Martin a Eva Málkovi – syn Adam
Josef a Ludmila Valentovi – syn Josef
Marek Zeman a Veronika Ševčíková – syn
Oldřich

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří dne 5. března 2016
doprovodili naši maminku, babičku,
paní Karlu MASNICOVOU,
roz. ŠIMČÍKOVOU k věčnému spánku
na slavičínském hřbitově.
Děkujeme za kondolence
a květinové dary.
Dcery Lenka a Karla s manželem,
syn Jozef s rodinou.

ÚMRTÍ
1. 2. 2016 Štefan Chlebana, 70 let, Slavičín
9. 2. 2016 Jiřina Čížová, 95 let, Rokytnice
10. 2. 2016 Zdeněk Kubíček, 46 let, Rudimov
19. 2. 2016 Milan Gapčo, 79 let, Divnice
20. 2. 2016 Karla Masnicová, 50 let,
Ústí nad Labem

21
21. 2
2. 2016 Stanislav Kynč
Kynčl, 84
8 let, Rokytnice
21. 2. 2016 Josef Janošík, 88 let, Rokytnice
26. 2. 2016 Zdenko Richtár, 85 let, Slavičín
28. 2. 2016 Rostislav Janošík, 89 let, Loučka
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
kého zpravodaje narození Vašeh
Vašeho
dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
osím, na matriku Městského úřad
úřadu
Slavičín k podepsání souhlasu se zpracováním
ním a zveřejněním osobních údaj
údajů
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraněě osobních
b í h údajů.
úd ů

Rodina Richtárova a Boráňova
děkuje všem, kteří dne 2. března 2016
doprovodili na poslední cestě manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Zdenka RICHTÁRA.
Děkujeme za kondolence a květinové dary.
Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili
dne 18. března 2016 na poslední cestě
paní Janu SUROU. Děkujeme rovněž
za květinové dary a projevy soustrasti.
Rodina Surá a dcera Martina s rodinou.

4. ročník Amatérské fotbalové ligy Slavičín
Mistry 4. ročníku Amatérské fotbalové ligy Slavičín se stali hráči týmu TJ Betonárka Hrádek

V neděli 6. března proběhlo po 14 kolech
slavnostní ukončení ligy a vyhlášení vítězů.
Do ligy se tento rok zaregistrovalo 8 týmů
a o titul v souhrnu bojovalo téměř 130 hráčů ze Slavičína a blízkého okolí. Po tříletém
kralování mužstva Colibri Team se stal vítězem nováček ligy TJ Betonárka Hrádek.
Stříbro získali hráči Desperádos a bronz
Luhačovská. V rámci slavnostního vyhlá-

šení byly uděleny i individuální ceny, nejlepším střelcem ligy se stal Radek Pacík,
nejlepším brankářem Jakub Voda a nejstarším hráčem ligy byl brankář Josef Boráň.
Všem patří velká gratulace. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci ligy
zejména bezkonkurenčnímu moderátorovi
Ondřeji Dufkovi, správci stránek Michalu
Klimentovi a nedostatek rozhodčích v druhé části zachraňoval Michal Dorůšek. Liga
by se stěží uskutečnila bez ﬁ nanční podpory města Slavičín a pomoci ostatních partnerů jako je Pivovar Hrádek – R. Svoboda,
outdoor-a-sport.cz – L. Floreš a Hopa CZ –
T. Bonko. Fotky z vyhlášení: http://slavicin.
rajce.idnes.cz/Salovka_6-3-2016.
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme,
ostatním týmům děkujeme za jejich účast
a do dalšího ročníku přejeme dosažení lepších výsledků. Věříme, že těchto 14 sportovních kol bylo zpestřením volného času nejen pro všechny hráče, ale i pro diváky, kteří chodili hráčům fandit. Těšíme se na další ročník!
Pavel Pinďák, Lukáš Dvořák,
pořadatelé AFLS

Turnaj mládeže ve stolním tenisu
Z pověření Krajského svazu stolního
tenisu uspořádal v sobotu 5. března 2016
oddíl SK Slavičín sedmý krajský bodovací
turnaj mládeže. Hrálo se ve sportovní hale SK
Slavičín na 14 stolech a turnaje se zúčastnilo
74 dětí ze 17 oddílů.
Kategorie OPEN: 1. Koudelík Lukáš
(KST Zlín), 2. Černota Pavel (TJ Rožnov),
3. Kučera Ondřej (KST Dolní Němčí)
Kategorie nejmladší žáci: 1. Baroš Antonín
(TJ Sokol Horní Bečva), 2. Hlobil Adam (TJ
Holešov), 3. Sigmund Michael (TJ Holešov)
Kategorie mladší žáci: 1. Černocký Tomáš
(Sokol Vsetín), 2. Žídek Michal (TJ Bystřice
pod Host.), 3. Baroš Antonín (TJ Sokol Horní
Bečva)

Kategorie starší žáci: 1. Koudelík Lukáš (KST
Zlín), 2. Kučera Ondřej (KST Dolní Němčí),
3. Černocký Tomáš (Sokol Vsetín)
Kategorie dorostenci: 1. Koudelík Lukáš (KST
Zlín), 2. Černota Pavel (TJ Rožnov), 3. Kučera
Ondřej (KST Dolní Němčí)
Kategorie mladší žákyně: 1. Holíková Kristýna (KST Zlín), 2. Duláková Kateřina (KST
Zlín), 3. Ševčíková Jitka (DDM Val. Meziříčí)
Kategorie starší žákyně: 1. Slívová Adriana
(OST Bílovice), 2. Holíková Kristýna (KST
Zlín), 3. Hlobilová Leona (TJ Holešov)
Kategorie dorostenky: 1. Bezděková Kristýna
(KST Zlín), 2. Lekešová Zuzana (Sokol
Újezdec), 3. Slívová Adriana (OST Bílovice)
Turnaje se zúčastnilo osm domácích hráčů

Kuželkářský klub Slavičín
Zápasy v dubnu 2016
Krajský přebor
KK CAMO Slavičín B – Sport centrum Bylnice A, sobota 2. dubna 2016, 16.30 hod.
KK CAMO Slavičín A – TJ Gumárny Zubří, sobota 9. dubna 2016, 16.30 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.
Zveme všechny účastníky a příznivce CAMOLIGY – amatérské kuželkářské
soutěže na slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků ročníku 2015/2016, které
proběhne v pátek 15. dubna 2016 od 17.30
hodin ve velkém sále restaurace „Zámek“
ve Slavičíně. Po oﬁciálním programu volná zábava a diskotéka DJ Aleše Ptáčka pro
všechny generace!

Mistrovská
utkání
FC TVD Slavičín
muži A – divizee, skupin
na E
neděle 10. dubn
na Velkéé Karlovice
10.15 hodin
neděle 24. dubn
na Nový Jičín 10.1
15 hodin
muži B – I. B třřída
sobota 9. dubna
a Tlumaččov 15.30
0 hodin
sobota 23. dubn
na Malen
novice
16.00 hodin
dorost – krajsk
ká soutěžž
sobota 2. dubna
a Bylnicee 10.00 ho
odin
sobota 16. dubn
na Valašsská Polan
nka
10.00 hodin
sobota 30. dubn
na Valašsské Klobo
ouky 10.00
hodin
žáci – krajský přebor
sobota 9. dubna
a Štítná nad Vláříí
9.30 a 11.15 hod
din
sobota 23. dubn
na Kunov
vice
9.30 a 11.15 hod
din

a nejlépe se umístil Michal Bureš v kategorii
mladších žáků na 9. místě. Další domácí hráči
Adam Fojtík, Hubert a Jonáš Pláškovi, Tobiáš
Drápala, Jan Droščák a Martin Jančařík sbírali
na této akci teprve zkušenosti.
Pořadatelům patří dík za pořádání tak významné a organizačně náročné akce pro děti.
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Kultura jako platforma pro propojení mladých lidí napříč Evropou
Po úspěšné
podzimní koncertní sérii si neformáln í uskupen í
HAW pro občany
Slavičína připravilo další větší akci.
Tentokrát se HAW
spojilo s pražským Studentským
Majálesem, z.s. a výsledkem je zajímavý kulturní projekt, který zahrnuje studenty a mladé lidi jak
ze Slavičína a Prahy, tak z Norska. Poslední dubnový den do Slavičína zavítá norská indie-folková kapela Thank You, Yes Please.
Že jste o ní ještě neslyšeli? O to
přeci jde!
Thank You, Yes Please je mladá

začínající kapela, jejíž členové pochází z norského Trondheimu. Kapela zatím neměla možnost vystupovat ve střední či východní Evropě, a českému publiku tedy zatím
není příliš známá. Kontakt na muzikanty organizátoři získali prostřednictvím českého studenta, pocházejícího z okolí Slavičína, jenž
se s kapelou seznámil během svého studijního pobytu v Trondheimu. Vedle hudebního zážitku je
cílem akce také obohatit slavičínské občany, respektive mládež,
o zkušenosti z jiného kulturního prostředí a vzdělávacího systému. Vlastnímu koncertu budou
předcházet krátké diskuzní workshopy vedené formou tzv. world

cafés. Návštěvníci budou rozděleni do menších skupin a budou
se moci se členy kapely pobavit
o životě a možnostech mladých
lidí v českých a norských regionech, o pořádání akcí nebo o folklóru (vše za účasti překladatelů).
Připraven bude rovněž hudební
workshop pro všechny zájemce
a další program. Vše vypukne
dne 30. dubna 2016 v 17.00 hodin na sokolovně, vstup je na celý
program volný!
Častým problémem českých
končin je jednak kulturní přesycenost hlavního města Prahy
v kontrastu s nízkým počtem podobných aktivit v regionech, jednak zvaní zahraničních interpre-

Orel připravuje…

midálníím údolí bosenského Visoku se nach
hází nejstarší a nejjvyšší
dosud objevená pyramida světa,
která vý
ýško
ou i stářím předčí i slavné pyra
amidy v Egyptě. Na rozdíl
od Egyp
pta se ale v Bosně mů
ůžete
podívatt do
o komplexu tunelů
ů pod
pyramid
dam
mi i na samotný vrrchol.
Zájemcci se dozví také o proběh
hlých
a chysta
aných cestách do této oblasti. Více info
ormací a případné rezervace vsttupeenek na tel.: 721 417
7 669,
577 341 489
9, e-mail: vera.fojtik
kova@
centrum
m.czz. Vstupné 80 Kč. Drobné občeerstv
vení za úplatu.
V ná
ásledujícím období plá
ánuje-

me besedu o Peru, seminář Vlastimila Brůčka z Prahy se společnou
med
ditací s oso
obním výkladem pro
zájeemce (aktu
uální důležité životní
úko
oly pro náslledujících 12 měsíců).
Tak
ké chystáme pravidelné setkávání s vámi, kteřří toužíte po osobním
rozv
voji za účassti těch, kteří ví… (kteří ví, jak na to
o)…
Stále pátrráme po zájemcích,
kteřř í si udržžují zdraví sportem
i ve vyšším věk
ku a mají chuť sportovat v dopoledn
ních hodinách na orlovn
ně. Členstv
ví v Orlu je otevřené
pro
o všechny. Doporučujeme badmin
nton…

… nejen ČAJ
O PÁTÉ (ale i kávu)
s Danielo
o u Valíkovou, zakladatelkou
Centra prro podporu
na
adace Arch
heologickýý park: Boseenská pyram
mida Slun
nce, který se
ko
oná 30. dub
bna 2016 od 17.00 hodiin v Orlovněě (boční vch
hod od haly)
Sllavičín. Dozvíte se nejen o českéém překlad
du knihy ob
bjevitele boseenských pyramid dr. Semira Osmanagiće, vědce, kterrý zkoumal
py
yramidy po
o celém svěětě. V pyra-

MDŽ 2016 ve Slavičíně
Téměř na den přesně se opět
po roce setkaly ženy ze Slavičína,
Valašských Klobouků a přilehlého
okolí, aby spolu oslavily Mezinárodní den žen, který se s přestávkami
koná ve světě od roku 1910, u nás
od roku 1974 a ve Slavičíně po roce
1989 od roku 1991.
Oslava MDŽ se uskutečnila dne
7. března 2016 od 15.00 hodin opět
v sále Sokolovny a zúčastnilo se jí téměř dvě stě žen. Ženy na oslavu přicházely již od 14. hodiny příjemně
naladěné a pěkně vystrojené. Hned
při vstupu do sálu byly obdarovány
karaﬁátem s blahopřáním k MDŽ
a přáním příjemného prožití oslavy.
Oslava byla zahájená v 15.00
hodin, přivítáním přítomných žen,
představením delegace OV KSČM
a KV Levicového klubu žen. Následovalo seznámení s programem
oslavy. Shromáždění žen pozdravil a zdravici přednesl předseda
OV KSČM pan Stanislav Remeš,
následoval proslov místopředsedkyně Republikové rady Levicového klubu žen paní Vlasty Babovco-

vé, a tím byla vyčerpána oﬁciální
část programu.
Na setkání ženám předvedly své
umění děti z Mateřské školy Vlára
a děti z Domu dětí a mládeže. Děti
z mateřinky Vlára, třídy Pusinky
s paní učitelkou Juříkovou vystoupily s pásmem Valašské písně, básně a tance. Děti z DDM pod vedením paní Ritterové v jedné skupině předvedly aerobik a druhá skupina zatančila břišní tance. Děti si
svým zaujetím a bezprostředností získaly srdce všech přítomných
žen a byly za své vystoupení po zásluze odměněny velkým potleskem.
Organizátoři odměnili děti chlebíčkem, svatebními koláčky a ovocným nápojem.
Paní Naděžda Kinská z Rudimova přednesla ženám dvě básně ze
své nové sbírky a podělila se s přítomnými o své zážitky z Ukrajiny,
kde předávala ukrajinským dětem
hudební nástroje, které se jí podařilo získat ve sbírce.
Potom se ujal „slova“ pan Raška
z Petrůvky, kapelník, hráč na klá-

vesy a zpěvák v jedné osobě, který
hrál a zpíval pro radost a potěšení
všech přítomných. Kdo chtěl, tak
si i zatancoval. Při hudbě v příjemném prostředí a s občerstvením se
ženám dobře diskutovalo s kamarádkami, kolegyněmi a spolupracovnicemi a čas příjemně ubíhal.
Ke konci oslavy byla tažena tombola s 67 věcnými dary od našich
sponzorů, počínaje svícny, vázičkami, přes dort, až po elektrický
gril od TVD. Všichni sponzoři byli
jmenovitě uvedeni v uvítacím proslovu a ještě jednou jim touto cestou
ze srdce děkujeme. Děkujeme rovněž paní ředitelce Spurné z MŠ Vlára a paní ředitelce Fojtíkové z DDM
za hezké a milé vystoupení dětí.
V 19.00 hodin byla oslava ukončená a ženy se v pohodě rozcházely
do svých domovů s tím, že se těší,
až se opět ve zdraví a míru sejdou
za rok na MDŽ 2017.
Organizátoři mají příjemný pocit, že připravili hezké a pohodové
odpoledne pro naše ženy a děkují
všem, kteří spolupracovali na jeho
přípravě i provedení.
Ing. Jaroslav Bejšovec

tů především z anglosaského prostředí. Spojení HAW a Studentského Majálesu ukazuje, že tyto
předsudky a bariéry lze lehce překročit. Uskupení HAW se dlouhodobě snaží oživovat slavičínskou scénu pořádáním nezávislých kulturních akcí a ukazovat,
že i v našem regionu se lze aktivně podílet na společenském a občanském životě.
Více informací naleznete
na www.hawdoyoudo.com.
Podpořeno z Fondu
pro bilaterální
spolupráci
na národní úrovni v rámci EHP
a Norských fondů 2009–2014.

Zájezd do Uhrovce
a okolí
Oddíl turistů přři SK Sla
avičín
ve spolupráci s městem
m Slavičín
n
pořádá ve dnecch 18. – 19. červn
na
2016 zájezd do
o Uhrovcce a okolí
pohoří Vtáčník
ku.
Program zájezdu:
1. den – v 6.30 hodin od
djezd od slavičínské radnicce do Uh
hrovce. Setkání s místním
mi zastu
upiteli, pro
ohlídka rodného
o domu A. Dubčeka a muzea. Tu
uristická
á vycházk
ka
na Jankův Vršok
k a Uhrov
vecký hrad
d.
Mapa s popisem
m tras bude rozdána při odjezdu v autobu
use. Ubyto
ování a společná
á večeře v Zemian
nských Kostolan
noch – bližší info
ormace v autobussu.
2. den – společn
ná snída
aně, pak dlle
počasí vycházk
ka na vrchol Vtáčn
níku. Prohlídka Bojnic – zámek, zoo
o,
termální koup
paliště. Odpoledn
ne
krátká vycházk
ka na Vá
ápeč, večeer
návrat do Slaviičína.
Cena zájezd
du pro členy odd
dílu 300 Kč, osta
atní 400 Kč. Dle zájmu bude sjedn
náno spo
olečné ceestovní pojištění. Doporu
učená hoto
ovost na ostatní výdaje 25–30 Eurr.
Závazné přřihlášky na adresse
František Kova
ařík, Ok
kružní 597,
Slavičín, tel.: 73
31 980 985.

Kalendář tuuristickkých
akcí v dubnuu:
 3.4. Slavičín – Bohusslavice –
Hložecká kaplee – Popov
v
 10.4. Valašsk
ké Klobo
ouky – Laččnov – H. Lideč

17.4. Slavičín
n – Nevššová –
D. Lhota – Hom
mole – H. Lhota
 23.4. Pitínsk
ký škrpáll

24.4. Slavičín
n – Sehrradice –
Luhačovice

www.mesto-slavicin.cz

12

Městská knihovna
Královna čtenářek roku 2016
Po loňské úspěšné soutěži
Král čtenářů byla opět letos
v březnu vyhlášena soutěžní kategorie ženských nejlepších čtenářek, které byly za svou celoroční přízeň knihovně co do návštěv i výpůjček patřičně oceněny. Do nejužší nominace se dostalo deset žen, z nichž tři obsadily nejlepší pozice, a to dvou vícekráloven a nejvyšší post Královny čtenářek Městské knihovny Slavičín. Jejich slavnostní vyhlášení a korunovace proběhla
v rámci literárního pořadu Kniha – srdeční záležitost v úterý
8. března 2016.

Pořadí:
1. Eva Štrofová – Královna čtenářek, 2. Miroslava Staňková,
3. Ludmila Mentlíková
V desítce nejlepších se dále
umístily: Ludmila Droščáková,
Marie Pazourková, Věra Skupinová, Jana Vičanová, Květoslava
Boráňová, Hana Šálková, Jaroslava Glacnerová.
Všem těmto čtenářkám blahopřejeme k zaslouženému ocenění
a přejeme, ať jim knihy i nadále
hodnotně zpříjemňují volný čas
a jako věrní přátelé je neustále
provázejí na cestě životem.
Mgr. Gabriela Klabačková

Nejstarší
j
dějiny
j y astronomie i astrologie
Úterý 12. dubna 2016
Na přednášce Mgr. Radka Krause z meziříčské hvězdárny budete
zasvěceni do historie vzniku jedné z nejstarších věd – astronomie, jíž
předcházela pseudovědecká astrologie. Počátky těchto věd datované
do období starověku byly spojeny nejen s pozorováním pohybu Měsíce, hvězd a planet po obloze, tehdejší astrologové hledali
i jejich vyšší význam pro vznik světa a jeho budoucnost. Dozvíte se
také o tom, jak v dávných dobách astronomie ovlivnila např.
vojenské expanze, pády a vzestupy kultur, architekturu, literaturu
a další sféry osobního života i společenského dění.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Jarní motivyy – tvořivý workshop pro veřejnost
Čtvrtek 14. dubna 2016
Pod vedením lektorky paní Evy Bartošové si můžete vyrobit ručně
šité květiny z různobarevných látek a jiných doplňkových materiálů,
které můžete využít nejen jako vkusné dekorace interiéru. S sebou
si přineste šicí potřeby. Účast je nutné nahlásit předem v městské
knihovně (tel.: 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz).
Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Genealogie
g on-line
Úterý 19. dubna 2016
Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu
ve Zlíně, představí problematiku tvorby rodokmenů za využití
internetových zdrojů. Získáte praktické rady, jak na internetu
vyhledávat genealogické informace, a také zjistíte podrobnosti
o dalších možnostech hledání informací o předcích, které
nabízejí fondy státních okresních archivů.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Za humny je... rozhledna!
aneb putování po blízkých i vzdálených
rozhlednách v Jurkovičově světě
Čtvrtek 28. dubna 2016
Na fotobesedě s Mgr. Radkem Bednaříkem podniknete
výpravu po rozhlednách Zlínského kraje i slovenských
příhraničních oblastí. Spatříte obdivuhodné výhledy do krajiny
a seznámíte se i s dalšími zajímavostmi kolem rozhleden
v celé ČR.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Akce městské knihovny v dubnu
29. dubna – 31. května 2016
Výstava – Jaroslav Jeřábek: kresba – malba
Výstava se koná u příležitosti významného životního jubilea
ak. mal. Jaroslava Jeřábka.
Vernisáž: pátek 29. dubna 2016 v 17.00 hodin, galerie městské knihovny.
1. – 28. dubna 2016
Výstava výtvarné tvorby dětí z kroužků Domu dětí a mládeže
ve Slavičíně.
Galerie městské knihovny, otevřeno v půjčovní době.
Čtvrtek 7. dubna 2016
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Pro předškoláčky v doprovodu rodičů či prarodičů je připraveno další
zábavné literární odpoledne, kde se seznámí s knížkou Nákladní auta
od Zdeňky Škudlařové. Skřítek Nezbedníček si pro ně opět připravil
veselé soutěžení, mnoho hádanek a náměty k výtvarným činnostem.
Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny.

Kulturní akce v měsíci dubnu
1. – 30. dubna 2016
Galerie městské knihovny, otevřeno v půjčovní době
Dům dětí a mládeže Slavičín srdečně zve veřejnost na Výstavu
výtvarných prací dětí ze zájmových kroužků.
1. – 3. dubna 2016
Sokolovna Slavičín
Setkání modelářů i jejich příznivců Slavičínský šikula se uskuteční letos již po šestnácté. Srdečně
zveme všechny modeláře, aby přišli vystavit své modely a širokou
veřejnost k návštěvě. V sobotu 2.
dubna je otevřeno pro veřejnost
od 10.00 do 15.00 hodin, v neděli
3. dubna od 8.00 do 12.00 hodin.

každý čtvrtek
k (mimo státní svátky a školní prázdniny)
18.00 hodin, Orlovna – přísálí
(vstup zezadu budovy)

Janova dobrá zpráva – Čtení Bible se zamyšlením. Studiem provází Martin Žůrek, Th.B. a René Bil,
Th.B. Vstup volný.
Tel.: 775 789 038.
web: slavicin.casd.cz.
sobota 9. dubna 2016
Sokolovna Slavičín, 17.00 hodin
Taneční skupina Tamarind ve
spolupráci s DDM Slavičín
srdečně zve veřejnost na již
V. ročník ORIENT SHOW.
Je pro vás připraven bohatý
program: několik tanečních
vystoupení, hosté, WAR SPORTS
TEAM – Karate.
sobota 9. dubna 2016
KD Klobučan Valašské Klobouky,
20.00 hodin
INÉ KAFE + hosté
Vstupné: 250 Kč
Předprodej: infocentrum Slavičín
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 pátek 15. dubna 2016,
17.30 hodin
velký sál restaurace „Zámek“
Slavnostní zakončení a vyhlášení
výsledků ročníku 2015/2016 amatérské kuželkářské soutěže CAMOLIGA. Po oﬁciálním programu
volná zábava a diskotéka DJ Aleše Ptáčka pro všechny generace!
 středa 20. dubna 2016
Sokolovna Slavičín, 18.00 hodin
Kluby zdraví:
Odpuštění – klíč k duševní vyrovnanosti
Zdravé večeře (spojené s ochutnávkou nebo ukázkou přípravy
pokrmů).
Zajišťují René a Vratislava Bilovi,
Jana Lukšíková. Tel.: 736 168 636.

sobota 23. dubna 2016
Sportovní hala a kuželna
Slavičín, 14.00 hodin
Slavičínský čtyřboj čtyřčlenných
ženských družstev o pohár města Slavičína v kuželkách, hodu
na koš, kopu a střelbě na branku.
Vstup: volný, občerstvení pro soutěžící i pro návštěvníky zajištěno
Více informací Nadace J. P.:
571 110 425, 739 095 315,
njp@pivecka.cz,
DDM: 577 341 921, 604 155 312.
neděle 24. dubna 2016
Horní náměstí
Svatovojtěšský jarmark
 pátek 29. dubna 2016
Galerie Městské knihovny Sla-

vičín, 17.00 hodin
Vernisáž výstavy kresba malba
u příležitosti významného životního jubilea akad. malíře Jaroslava Jeřábka.
Výstava se koná do 31. května
2016 v galerii městské knihovny
(v půjčovní době) a v minigalerii infocentra (po – pá od 8.00
do 16.00 hodin).
sobota 30. dubna 2016
Orlovna – boční vchod od haly,
17.00 – 19.00 hodin
Nejen ČAJ O PÁTÉ (ale i káva)
s Danielou Valíkovou, zakladatelkou Centra pro podporu nadace
Archeologický park: Bosenská
pyramida Slunce.
Více informací a případné rezerva-

Připravujeme na měsíc květen:
8. května 2016 Sváteek matek 
14. května 2016 Bajkap 17. – 18. kvěětna 2016 Kluby
zdraví 
28. května 20
016 Oslava 760. výročí prv
vní písemné zmínky o Slav
vičíně

MUDr. Petr Zemčík neordinuje
od 18. dubna do 22. dubna 2016.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová.

Secondhand
Slavičín
PLACENÁ INZERCE

Prodej levného oblečení
všech módních stylů a značek.
Ceny od 30 Kč.
K Nábřeží 851, Slavičín
(vedle Elektro Pastorčák)

Firma Ireny Běhalové
v Lačnově u Valašských
Klobouk
nabízí volná pracovní místa do jednosměnného provozu
na pozici šička, švadlena.
Praxe výhodou. Nevyučené
v oboru zaučíme.
Firma nabízí možnost využití příspěvku
na dopravu a obědy.
Nástup možný ihned. Bližší informace na tel. čísle 731 763 962 nebo osobně
v kanceláři ﬁrmy denně po – pá
od 7.00 do 14.00 hodin.

Zájezd na termální koupaliště
Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá
v sobotu 30. dubna 2016 zájezd na termální koupaliště Dunajská Streda.
Odjezd v 6.00 hodin od slavičínské radnice. Cena 300 Kč. Můžete se objednat
na tel. 731 621 122 nebo osobně na penzionu č. 235 v Hrádku.

ce vstupenek na tel.: 721 417 669,
577 341 489, e-mail:
vera.fojtikova@centrum.cz. Vstupné 80 Kč. Drobné občerstvení
za úplatu.
sobota 30. dubna 2016
Sokolovna Slavičín. 17.00 hodin
Koncert začínající norské kapely
Thank You, Yes Please
Vstup zdarma
sobota 7. května 2016
KD Valašské Klobouky,
20.00 hodin
Arakain + Dymytry Tour 2016
Vstupné: 349 Kč. Předprodej:
infocentrum Valašské Klobouky,
infocentrum Slavičín, Můj Obchod Speciálka Brumov

Fotoateliér a Video Hödl

průkazo
ové foto
o na počkání
 ateliérov
vé foto
o dětí, ro
odinné
 svatebníí foto – video
 foto škollních srazů na
a počkání
 převod VHS na DVD--CD
 prodej fo
otoalb
 fotovideo
 mnoho dalších
h služeb
b
Adresa: OD
D TIS Bojkoviice
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photogrraphy Video
o Maker

Kompletní realizace střech

SADBOVÉ BRAMBORY
Jarní květiny, letničky, trvalky
SAZEČKA, KRMNÁ ŘEPA A JINÉ !!
Hnojiva, pšenice, ječmen, šroty a ostatní
Zahrádkářské a chovatelské
potřeby, Slavičín-Horní náměstí 109
VŠE PRO PSY, KOČKY, HLODAVCE,
PTACTVO
Široký výběr pamlsků a doplňků.
Oblečky, pelíšky
obojky, kočkolity, peletky
a krmivo pro hlodavce.
Kompletní péče o srst
Tel.: +420 777 341 654

Koupím garáž ve Slavičíně
v ulici U Zahrádek.
Platba v hotovosti. Tel.: 603 543 661.

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

Předporodní kurzy
ve Slavičíně
Kurz je určen těhotným ženám
od 20. týdne a jejich partnerům.
Středy: 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 27. 4.
od 17.00 hodin na DDM Slavičín.
Cena za jednu lekci je 200 Kč,
partner má vstup zdarma.
Kurzem vás provede
Mgr. Martina Hrabinová
registrovaná porodní asistentka
Více informací:
telefon: 608 504 888,
e-mail: maternity-kurzy@seznam.cz
FB: Předporodní kurzy Slavičín

www.mesto-slavicin.cz
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Firma HOPA CZ s.r.o. Slavičín hledá
zaměstnance na pozici Výrobní dělník – extruze plastů

Předpoklady uchazeče:
- SOU/SŠ, ochotu učit se novým věcem, ﬂexibilita
- technická zdatnost
- spolehlivost, svědomitost, pečlivost
- řidičský průkaz skupiny B (výhodou, nikoli podmínkou)
- zkušenosti s výrobní linkou, praxe v oboru vítanou výhodou
Nabízíme:
- zázemí stabilní české společnosti
- příspěvek na stravování
- motivující ﬁnanční ohodnocení
- nástup možný ihned (v roce 2016 zavedení směnného provozu)
V případě vašeho zájmu o tuto pozici zasílejte životopis na adresu
racak@hopa.cz.

PRESTO PŮJČKA NA BYDLENÍ OD UNICREDIT BANK
Pomůže vám s rekonstrukcí, vybavením i družstevním bytem
Bydleli byste rádi lépe nebo rovnou v novém?
Pokud pomýšlíte na nové bydlení, tak vaše
kroky budou pravděpodobně směřovat do
banky pro hypotéku. Ta ale není pro každého,
protože třeba družstevní nebo obecní byt
si za ni jen tak nepořídíte. UniCredit Bank
proto nabízí pro takový případ, ale i pro jiný
účel určený na zlepšení svého bydlení, novou
PRESTO Půjčku na bydlení. Půjčit si můžete
až 1 mil. korun, a to s výhodnou sazbou od
4,9 % p. a., navíc není potřeba zajištění
nemovitostí. Přijďte si splnit své sny spojené
s lepším bydlení do pobočky UniCredit Bank
Expres v Uherském Brodě.
„Pro všechny, kteří plánují výdaje spojené
s bydlením včetně rekonstrukce, vybavení
i převodu družstevního podílu atd., přicházíme s jednoduchým a výhodným způsobem, jak
na něj získat ﬁnance,““ říká Ing. Martina Vystrčilová, ředitelka pobočky UniCredit Bank Expres
v Uherském Brodě.
Vyřízení nové PRESTO Půjčky na bydlení je přitom jednoduché, stačí jediná návštěva pobočky.
Přímo na místě s bankéřem domluvíte i účel úvěru

Tím může být třeba klasická stavba nebo nákup
nemovitosti. Peníze můžete získat i na převod
družstevního nebo nákup obecního bytu, kterých
jsou u nás stále statisíce, nebo když potřebujete
zaplatit přípojky k veřejným sítím nebo vybavení domácnosti. Případně na rekonstrukci bytu či
domu, do které se letos pustí až 20 tisíc Čechů.
Pokud máte už u jiné instituce účelový úvěr na
bydlení (úvěr nesmí být zajištěn nemovitostí),
můžete ho do UniCredit Bank jednoduše převést.
Pro tento typ úvěru nepotřebujete zastavovat
nemovitost, a pokud se vejdete do 350 tisíc korun, není nutný ani spolužadatel. Stačí doložit,
že jste půjčené prostředky použili na své bydlení.
Navíc nemusíte chvátat, máte na to půl roku od
poskytnutí úvěru. „Doklady mohou být až o rok
starší než vaše půjčka. Peníze tak můžete využít i pro rozjeté projekty, kde pro zdárný konec
potřebujete doplnit další ﬁnance,““ doplňuje
M. Vystrčilová.
Nový produkt vychází z osvědčené PRESTO
Půjčky a nabízí výhody s ní spojené. Zároveň můžete až pětkrát odložit měsíční splátku. Pro ochranu
před nečekanými událostmi, úrazy či ztrátou za-

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 200 000 Kč. Celková výše úvěru 201 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši
1 500 Kč. Doba trvání úvěru 84 měsíců. Úroková sazba 4,90 % p. a. Výše měsíční splátky 2 839 Kč. Roční procentní sazba nákladů
(RPSN) 5,25 % p. a. Celková splatná částka 238 909 Kč

městnání se lze pojistit proti neschopnosti splácet.
Přidat můžete i bezpoplatkový běžný účet U konto
s neomezenými platbami a výběry z bankomatů
na celém světě zdarma a garancí podmínek na
deset let. Neváhejte a přijďte si do UniCredit Bank
pro nejvýhodnější úrokovou sazbu již od 4,9 % ročně a splňte si svůj sen o lepším bydlení.

Více v UniCredit Bank Expres
v Uherském Brodě,
Masarykovo nám. 101
nebo na telefonu 777 754 949.

PLACENÁ INZERCE

Náplň práce:
- výroba plastových proﬁlů (obsluha extruzní linky)
- údržba strojů a zařízení
- skladování a balení hotových výrobků
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Pošta ve Slavičíně
Do zřízení pošty ve Slavičíně
docházel poštovní posel do Hrádku. Doručovací obvod zahrnoval i Mladotice, Lipovou a Nevšovou. Prvními takovými listonoši
byli do roku 1863 Pěnča (Pincza)
a František Panrok, o kterých jsem
se již zmínil. Po něm Jakub Koseček a Jan Orlíček 1863–1873. Jednoho asi platila obec slavičínská
a druhého mladotická, roční plat
3 – 5 zlatých. Při doručení soukromého psaní vybíral listonoš 1 krejcar. Asi od roku 1883 byl poštovním sluhou Bernard Žalman. Obec
Mladotice mu v roce 1890 platila
3/5, obec Slavičín 2/5 a navíc dostal „losek“ obecní pole. V tomto roce byla instalována schránka na dopisy, kterou listonoš Žalman jednou denně vybíral. Pak si
pořídil traﬁku a zásilky nosil hrádecký listonoš Trchalík až do otevření slavičínské pošty. Obce Rudimov a Vasilsko dostávaly poštu
z Bojkovic, Petrůvka z Luhačovic.
V roce 1894 obec Slavičín-Mladotice podala žádost o zřízení pošty. Po mnoha průtazích, protože hrádecký poštmistr tomu nepřál, se konečně 17. března 1896
otevření pošty dočkal i Slavičín.
Ke schválení došlo až po osobní
intervenci barona Arnošta Lederera a pana Josefa Hromádky na Ředitelství pošt a telegramů v Brně

Budova pošty (1912), dnešní ZUŠ

a Ministerstvu obchodu
ve Vídni v červnu 1895.
Pr vní poštovní
úřad se nacházel v 1.
poschodí Rolnické
záložny (nyní restaurace Záložna). Vedoucí
byla slečna Hedvika Galůsková z Uherského Hradiště. Listonoše dělal Josef Příleský
ze Slavičína, č. p. 32. Měl za to 26
zlatých měsíčně a obvod čítal Slavičín, Mladotice, Lipová, Nevšová,
Rudimov a Vasilsko. Ušel denně
asi 20 km. Na hrádecké nádraží vozil poštu tam a zpět Jan Latinák. Cestou zpátky přebíral zásilky i z hrádecké pošty. Od roku
1898 toto spojení obstarával rolník
Josef Studénka až do roku 1914.
Vozil psaní, noviny, balíky, menší vagónové zboží, ale i cestující
dvakrát denně.
Dostavník tahali dva koně. Vůz
měl černou a žlutou barvu, byl potažen černým voskovaným plátnem a nahoře měl ohrádku pro
balíky. Vzadu byla oplechovaná
bedna pro poštovní zásilky a vepředu na kozlíku poštovní trubka, na kterou někdy pan Studénka troubil. Na dvířkách byl císařský znak s nápisem K. K. Postamt
Slawitschin (nápis byl později nahrazen nápisem v českém jazyce).
V roce 1898 byl zaveden od hrá-

Listonoš Josef Trčálek

deckého nádraží telegraf, což přispělo k rychlejšímu spojení se světem. V roce 1900 byla pošta přemístěna do nově vybudované radnice (dnes základní umělecká škola) a úřadovna byla v 1. poschodí,
v přízemí byla četnická stanice.
Pošta platila obci nájemné 180 zlatých měsíčně. Novým poštmistrem
se stal Karel Hanák, jeho zástupcem byl poštovní úředník Karel Vilímek. Slečna Galůsková na zdejší poště pracovala dál až do penze v roce 1913. V roce 1904 byli
již dva listonoši: Jan Krmenčík pro
Slavičín a Mladotice (padl ve válce v r. 1914) a Josef Trčálek, který chodil do Nevšové, Rudimova,
Lipové a na Vasilsko. V roce 1910
byl jmenován deﬁnitivním poštovním zaměstnancem s nárokem
na penzi s platem 66 korun měsíčně. Zemřel v roce 1914 ve 43 letech. Dalším poštmistrem byl v letech 1914–1925 Václav Chytil, který pocházel z Třebětic u Holešova.
Jeho syn prof. JUDr. Václav Chytil, poslanec Národního shromáždění, prožil na zdejší poště značnou část svého mládí. Po Václavu
Chytilovi st. následují Emanuel
Čech (1925–1929), Jaroslav Sukaný ze Šanova (1929–1936, předtím působil v Hrádku), František
Jurásek (1936–1940), Rudolf Šuda
(za okupace).
Do protifašistického odboje se
podle záznamu z Poštovního muzea v Praze zapojili tito zaměstnanci slavičínské pošty: Michal
Mahdal (poštovní posel), jenž byl
za protifašistickou činnost vězněn

v koncentračních táborech v Německu v letech 1942–1945. Ladislav Holý, který byl poštmistrem
slavičínské pošty po válce, zadržel
ještě jako zaměstnanec pošty v Boskovicích několik udavačských
dopisů adresovaných na brněnské Gestapo. Antonín Seidl (poštmistr v Hrádku, ve válečných letech poštovní asistent ve Slavičíně) mimo jinou činnost navedl postupující rumunskou armádu tak,
aby Slavičín-Mladotice osvobodila bez větších ztrát na životech
a majetku. František Garaja (poštovní pomocník, později poštmistr v Hrádku) spolu s Františkem
Steinerem (telegraﬁckým dozorcem) uschovali a zazdili telefonní
ústřednu, kterou chtěli ustupující
Němci zničit. Jan Bařina (poštovní
posel z hrádecké pošty) se účastnil
odboje od března 1945 jako partyzán. Dalším partyzánem byl Bohumil Daniš (poštovní posel z Valašského Meziříčí, který pak působil
na poště v Hrádku).
Po válce působili jako poštmistři, později jako vedoucí
pošty Ladislav Holý (asi 1945–
1955), František Semela z Luhačovic (1955–1962), Jaroslav Veselský (1962–1963), Milan Výmola (1963–1968), Jiřina Buštíková (1968–1971), Ing. Miroslav Vlček (1971–1972), Jiří Mikel z Luhačovic (1972–1981), Vilém Vilímek z Valašských Klobouk (1981–1986), Žoﬁe Konečná
ze Štítné (1986–2008), Ing. Yvetta
Kolouchová z Vlachovic (od roku
2008 dosud).
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V 50. letech se pošta stěhovala na své třetí místo
z dnešní ZUŠ do opravené
sousední budovy (dnes květinářství a prodejna zdravé výživy). V roce 1964 měla dvacet
zaměstnanců včetně šesti telefonních manipulantek, pěti doručovatelek a dvou doručovatelů.
V roce 1984 se stěhovala
do nově postavené budovy, kde
sídlí dodnes. Vedle pošty je budova telefonní ústředny, která začala provoz v témže roce. Dnes je
na poště 26 zaměstnanců, z toho
14 doručovatelů, kteří sice neujdou 20 km jako listonoši za Rakouska-Uherska, ale zato mají
o hodně těžší brašny. V průběhu
doby se na poště vystřídaly stovky zaměstnanců a postupně přibývalo různých služeb pro obyvatele a ﬁrmy. Také se modernizova-
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lo vybavení pošty. Například od 9. května 1995 byl zaveden
u pokladen slavičínské pošty počítačový
systém Apost.
Popřejme slavičínské poště
mnoho sil, aby se jí dařilo dalších
120 let poskytovat služby ke spokojenosti veřejnosti.
Ladislav Machů
Použité prameny:
- soukromé archivy pana Drahomíra Brzobohatého, Viktora
Švihálka, Jiřího Havlína a Mojmíra Argaláše
- sbírka Poštovního muzea, České pošty, s. p.
- Monograﬁe československých
známek díl 13-17
Autor děkuje bývalým pracovnicím pošty za poskytnutí doplňujících informací.

Poděkování

Senior klub Divnice srdečně děkuje všem sponzorům
a příznivcům, kteří přispěli do tomboly na Metlový bál. Velký dík
patří rovněž tanečníkům a zpěvákům z Diaklubu pod vedením
Mgr. Šárky Končické, kteří svým originálním vystoupením navodili
úžasnou atmosféru. Děkujeme i kapele Veselá dvojka (F. Patka,
L. Jaroš), která nám již tradičně hrála „za hubičku“. Výtěžek z plesu
bude využit na aktivity klubu během roku.

Valašský kumšt pro radosť aj užitek
V pátek 18. března 2016 se ve slavičínské sokolovně konal už tradiční Valašský kumšt pro radosť aj užitek. Od 9.00 do 16.30 byl pro návštěvníky připraven lákavý program plný atmosféry blížícího se jara
a velikonočních svátků. Prodejní výstavu tradičních velikonočních výrobků zpestřili někteří vystavovatelé ukázkou svého umění. Návštěvníci tak mohli obdivovat různé techniky zdobení kraslic a perníčků,
výrobu tradičních velikonočních dekorací, pletení pomlázek a košíků
z proutí nebo ukázky řezbářství a ručních prací.
Na podiu slavičínské sokolovny se představilo hned několik souborů. Nejmladšími účinkujícími byly děti z MŠ Vlára, z MŠ Malé Pole
a z MŠ Brumov-Bylnice. Jejich roztomilá a krásně nacvičená vystoupení byla odměněna zaslouženým potleskem mnoha diváků. Složitější
taneční kroky a ﬁgury předvedly děti z tanečního kroužku LITTLE BEANS a ukázaly tak, že mají rytmus v krvi. Valašské lidové písně vrátilo
na podium vystoupení šikovných zpěváčků a tanečníků ze Slavičánku a závěr patřil vydařenému pěveckému číslu oblíbeného folklorního uskupení Slavičínské cérky. Pořadatelé děkují členkám Klubu důchodců za přípravu výborného pohoštění pro účinkující a vystavovatele a členkám Klubu diabetiků za pomoc při pořádání akce.
Jitka Pfeiferová

www.mesto-slavicin.cz
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Rozhovor s Josefem Svitákem,
bývalým městským zahradníkem

Povězte nám něco o sobě.
Pocházím z Bojkovic. Rok
před vojnou a po vojně jsem pracoval u Státního statku Bojkovice v ovocných sadech ve Starém
Hrozenkově. To byla úmorná práce. Hlavně jsme museli prořezávat stromy, protože se tam kvůli
špatné půdě hodně hnojilo, a ty
stromy pak měly zbytečně moc
přírůstků. Do Slavičína jsem ale
přišel z Luhačovic, kde jsem se devět roků staral o lázeňské záhony a květinovou výzdobu lázeňských domů. Tam jsem dostal praxi u zahradnických mistrů, kteří
pracovali ještě starým poctivým
způsobem. Naučil jsem se pěstovat květiny, zakládat a vysazovat ornamentální záhony, a když
jsem přišel v roce 1982 do Slavičí-

na, řekl jsem si, proč by něco takového nemohlo být i tady.
Jak jste ve Slavičíně začínal?
Mým prvním úkolem však
bylo doplňování zeleně na sídlištích. Výsadba na Vláře se udělala
během tří let, práce na sídlišti Mír,
dnešním Malém Poli, byla rozdělena na čtyři etapy a trvala čtyři roky. Ve Slavičíně byl problém
a je problém s inženýrskými sítěmi, horními i dolními, které jsou
tu často umístěné v zeleni a to mě
omezovalo v plánování výsadeb.
Když jsem dodělal zeleň na sídlištích, doplňoval jsem zeleň v sousedních dědinách. Nutno podotknout, že tehdy si výsadby prováděli lidé sami v tzv. Akcích Z.
Podle čeho jste při této práci
postupoval?
Já jsem vyhotovil vysazovací
plány, sehnal rostliny a kontroloval vlastní výsadbu. Mám vystudované tříleté zahradnické učiliště v Lednici, a když jsem pracoval v Luhačovicích, přihlásil
jsem se na dálkové pětileté studium do Brna. Tím se mi krásně propojila praxe z Luhačovic
s teorií. Měl jsem štěstí, že jsem
se dostal do Luhačovic, tam mě
zahradničení chytlo. Jako jeden
z mála vyučených a vystudovaných zahradníků jsem u této práce zůstal celý život. Z mých spo-

lužáků se tomu věnovala jen jedna spolužačka z Brumova.
Stromy podél silnice na Klobouky v ulici Karla Vystrčila už
musí být hodně staré…
Ty už tu byly, když jsem přišel.
Můžou být tak staré jako sídliště
Vlára. Nejsem příznivcem střihání, tak jsem je ze začátku nechal
růst, a zastřihnutí se dočkaly, až
když zastiňovaly domy. Tím, že
jsem je nechal narůst, utvořily
velké koruny a zesílily jim kmeny. V uličkách na Vláře mají stromy kmeny tenké, i když byly vysázeny ve stejnou dobu, protože
je tam lidi dobrovolně stříhali.
A ovocné stromy jste nevysazoval?
Ne, v žádném případě. Občas
mi někdo radil, abych vysázel
na sídlištích švestky, ale to jsem
samozřejmě odmítal. A stejně
jsem nezabránil tomu, aby na sídlištích někdo nějaký ten ovocný
strom nevysadil. Někteří tu zase
chtěli mít vysázené samé jehličnaté stromy, aby nemuseli hrabat listí.
Který z vysázených stromů je
váš oblíbený?
Vysadil jsem spoustu stromů.
Hodně jsem měl rád platan před
městským úřadem. Bohužel chytil houbovou chorobu, takže jsem
mu musel zmenšit korunu, která se již musí každoročně řezat
na čípek. Z původních stromů
se mi nejvíc líbí lípa v horním
rohu morového hřbitova u cesty. A ještě jeden úžasný strom je
dub nad potůčkem u koupaliště.
Původně tam byly duby dva, ale
jeden uhnil a vyvrátil se. Ten, co
zůstal, má tak obrovský průměr
kmene, že určitě patří mezi nejstarší stromy ve městě.
Kdybyste mohl, co byste změnil?
Lituju, že se mi nepodařilo
zachránit některé aleje. Kolem
výzkumáku byla krásná alej
z nádherných kanadských topolů a taky břízy před sokolovnou
se mi nepodařilo zachránit. Rád
bych také viděl na náměstí ještě
nějaké velké stromy. Já jsem původně plánoval, že tam nasadíme
třeba platany, aby tam vznikl stín.
Zahradnické rukavice jste
tedy pověsil na pomyslný hřebík.
Nebude vám tato práce chybět?

V žádném případě. Bylo to
krásné, ale bylo toho dost. Zpočátku jsem tvořil, to mě hrozně
bavilo, ale v současné době už
je to spíš údržba. Teď se chci věnovat koníčkům, na které jsem
neměl čas, a hlavně vnoučatům.
Péči o zeleň města už nechávám mladším. Je jen škoda, že
o tak krásné povolání není mezi
nimi takový zájem. Nejvíc se mi
na něm líbilo spojení fyzické a duševní práce. Přeji městu schopného zahradníka, který bude zeleň
dál chránit, třeba i před zbytečným kácením.

Královský
karneval v Hrádku
V sobotu 27. února 2016 se
v Hrádku v jídelně u Malaníků
pod hlavičkou mateřské školy
v Hrádku konal Královský karneval. Organizace se ujala paní
Klára Vincourová s rodinou,
paní Zdeňka Žeravčíková a paní
Zdeňka Petrášová. Jídelna byla
vyzdobena jako na zámku –
královský trůn s živým králem,
velké zrcadlo a královská truhla s pokladem. Na výzdobě
se podílely i děti z mateřské
školy v Hrádku, které lepily a malovaly klauny a květiny.
Na stolech byly připraveny
dobroty na občerstvení. Díky
slavičínským sponzorům byla
nachystána obrovská tombola
s více než 300 cenami. O hudbu
se postaral DJ Aleš Ptáček, který
pouštěl písničky z pohádek
a CD pro děti. Tanec se střídal
se soutěžemi, které připravily
paní učitelky z mateřské školy.
Děti si karneval pořádně užily,
ani se jim nechtělo domů.
Tímto bychom chtěli moc
poděkovat paní Kláře Vincourové a jejímu týmu, kteří se dětem
postarali o velký zážitek, a městu
Slavičín za ﬁnanční podporu při
realizaci této akce.
Alena Gbelcová
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