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Nová praktická lékařka

Svoz tříděného odpadu

Lékařskou praxi ve  firmě Medica Live, s. r. o., bude v souvislosti s úmr-
tím MUDr. Jolany Malotové vykonávat nadále praktická lékařka pro dospělé 
MUDr. Tereza Gottfriedová. Kontaktní osobou za firmu Medica Live, s. r. o., 
je jednatel Filip Malota. Veškeré informace najdete na webových stránkách: 
www.medicalive.cz, tel. č.: 577 341 927, mob.: 773 602 711,
e-mail: ordinace@medicalive.cz.
Ordinační doba:
Po:  7.00 – 12.00, (12.00 – 13.00 pouze objednaní)
Út:  12.00 – 17.00, (17.00 – 18.00 pouze objednaní)
St:  7.00 – 12.00, (12.00 – 13.00 pouze objednaní)
Čt:  7.00 – 12.00, (12.00 – 13.00 pouze objednaní)
Pá:  7.00 – 12.00, (12.00 – 13.00 pouze objednaní)
Zdravotní sestra je v ordinaci (mimo úterý) každý den od 6.30 hodin, její pří-
tomnosti můžete využít k převazům, injekcím apod.

Filip Malota, jednatel

papír (modré pytle) 7. 6.
plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranž. pytle) 21. 6.
bioodpad (hnědé pytle 10 Kč/ks) 13. 6.

Srdečně zveme občany na zasedání 
Zastupitelstva města Slavičína, které se koná 

ve středu 7. června 2017 od 16.30 hodin v sále Sokolovny. 

V  rámci investičních akcí pro rok
2017 je v  rozpočtu města Slavičín 
zahrnuta akce s  názvem „Oprava 
vstupní brány“ a „Rekonstrukce scho-
diště ke kostelu“. V  rámci staveb-
ních úprav budou nově provedeny 
zpevněné plochy včetně schodiš-
tě, budou zrekonstruovány stávající 
kamenné zídky lemující schodišťo-
vý prostor, dále budou nově realizo-
vány zděné pilíře, na kterých bude 
nově osazena stávající brána, kte-

rá projde repasí. Realizace této akce
je předpokládána v průběhu letních
prázdnin. Pro návštěvníky kostela
a hřbitova bude realizace těchto sta-
vebních úprav znamenat úplné uzavře-
ní hlavního schodiště ke kostelu nava-
zujícího na pravostranný chodník po-
dél ul. Komenského. Přístup ke kos-
telu bude zajištěn pouze horní hřbi-
tovní bránou. 

Ing. Ladislav Janáček,
vedoucí odboru investic

Stavební úpravy u kostela

Městské koupaliště před dokončením
Jak je možné vidět přes

nové oplocení areálu, sta-
vební práce na koupališ-
ti spějí pomalu ale jistě ke 
svému konci. Jsou hotové 
veškeré stavební práce sou-
visející s novou technologií, 
bazénovou vanou a brouz-
dalištěm, napojení areálu 
na veškeré inženýrské sítě 
včetně vnitřních rozvodů, 
beach volejbalové hřiště 
atd. V těchto dnech finišu-
jí práce na zpevněných plo-
chách, jsou provedeny terénní úpravy 
a výsev trávníku. Vzhledem k nepříz-
nivým klimatickým podmínkám, kte-
ré v jarních měsících zpozdily postup 
stavebních prací nelze předpokládat, 
že vysazený trávník bude na letní se-
zónu ve 100% kondici a zpočátku lze 
tedy očekávat částečné omezení le-
hací plochy. Z tohoto důvodu budou 
v  těsné návaznosti na těleso bazé-
nu v první polovině června položeny 
předpěstované travní koberce, které 
bude možno okamžitě užívat jako le-
hací plochu. V průběhu června dále 
také proběhne zkušební provoz tech-

nologie a kolaudace celé stavby. Areál
bude dovybaven potřebným mobiliá-
řem, audiotechnikou, veřejným osvět-
lením apod. Na červen je také naplá-
nována finální oprava příjezdové cesty
ke koupališti, která po celou dobu vý-
stavby sloužila jako jediný možný pří-
stup pro veškerou stavební techniku,
dodávku materiálů apod.

Doufáme, že vše bude probíhat 
podle plánu, a že areál bude pro prv-
ní návštěvníky otevřen na začátku mě-
síce července.

Ing. Ladislav Janáček, 
vedoucí odboru investic
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Město Slavičín nabízí do pronájmu 
byt č. 16 v 2. nadzemním podlaží domu 
čp. 389 na ulici K. Vystrčila, v katastrál-
ním území Slavičín
 byt sestává z  jednoho pokoje, ku-
chyně, předsíně, koupelny, WC a sklep-
ní kóje

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1
 celková podlahová plocha bytu včet-
ně sklepní kóje je 31,76 m2

 výše měsíčního nájemného činí 
1 565 Kč 
pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné vždy od 1. dub-
na každého roku maximálně o 5 % ročně 

a míru inflace stanovenou ČSÚ
 nájemné je uvedeno bez záloh
na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad)

Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-

deny na úřední desce města Slavičín
nebo webových stránkách města
Slavič ín a  společnosti BTH Slavi-
č ín www.bth-slavicin.cz. Písemné
ž á d o s t i  b u d o u  p ř i j í m á n y  d o 
14. června 2017 osobně nebo poštou
na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotic-
ké nábřeží 849, 763 21 Slavičín

Čas odfoukl prvních pět měsíců to-
hoto kalendářního roku a dal jim nálep-
ku Historie – vzpomínky.

Květen se mj. pozná i podle toho, 
že děti jsou tak trochu, už jednou no-
hou, v  prázdninovém čase. Alespoň 
co se týče vizí a představ, jak by jejich 
prázdniny měly vypadat. Za tři desítky 
dnů se zavřou dveře škol a otevřou se 
brány prázdnin. Je tedy na místě zre-
kapitulovat minulé období. Jen velmi 
stručně: mnohokrát děkuji interním 
pracovnicím zařízení za  jejich pracov-
ní nasazení v tomto školním roce, který 
pomalu končí. Za nasazení nejen v pra-
covních týdnech, ale mnohdy i o víken-
dových dnech.

Externím pracovníkům děkuji za ve-
dení našich zájmových kroužků. Velmi si 
vážím toho, že vysoké procento z nich 
(cca 80 %) věnuje dětem i čas mimo ofi-
ciálně stanovenou dohodu mezi naším 
zařízením a  jimi. Za to, že byli dětem 
kamarády, ledacos užitečného je nau-
čili, pomohli rozvoji jejich zájmu. Jez-
dili s nimi po zápasech, turnajích, pře-
hlídkách, soutěžích, mnozí z nich větši-
nou o víkendech a o prázdninách tomu 
není jinak. Výsledky, kterých dosáhli, 
jsou součástí motivace práce jak ve-
doucích, tak především dětí. 

Kdo ze Slavičína chtěl a mohl, zú-
častnil se v sobotu 29. dubna 2017 velké 
taneční akce Orient show 2017. Účast 
byla opravdu vysoká, sál Sokolovny byl 
plný a kdo přišel, snad nelitoval. Děv-
čata od těch nejmenších se předvedla, 
jak jen nejlépe uměla a mohla. Nešlo 
by to ale bez velmi šikovných a oběta-
vých vedoucích, jimiž jsou Jana Váňo-

vá a Kateřina Carasová. Obě vedoucí 
práci s dětmi vedou vzorně a profesio-
nálně. Holky si vždy dají záležet na cho-
reografii, výběru písní a vše je podtrže-
no nádhernými kostýmy, které s trpě-
livostí šije Jana. Část nákladů za celou 
akci bylo proplaceno z grantu města, 
část z finančních prostředků za kroužek 
z DDM a ještě máme jednu část, která 
není zaplacena penězi, spousta hodin 
navíc a časové investice. 

Oběma vedoucím patří náš vel-
ký dík! 

U chválení bych ale ještě chvíli zů-
stala. V sobotu 13. května 2017 se ko-
nala v Armyparku Slavičín hasičská sou-
těž Plamínek a naši mladí hasiči získali 
krásné 3. místo. Všem patří velká gra-
tulace k získání medailí a díky vzorné-
mu vedení Martinu Lutonskému, Mir-
kovi Machačovi a Jakubu Častulovi. 
Konference pedagogů  volného 
času

V pátek dne 12. května 2017 v 14/15 
Baťově institutu ve Zlíně se konala dru-
há Konference pedagogů volného času. 
Záštitu nad akcí převzal vedle ministry-
ně školství také hejtman Zlínského kra-
je Jiří Čunek. Pedagogy volného času 
přišel pozdravit a povzbudit v jejich prá-
ci také radní pro školství Petr Gazdík 
a členka Rady Zlínského kraje Margita 
Balaštíková. Pozvání přijala také řada 
starostů a místostarostů, zástupci mi-
nisterstva školství a další zájemci z řad 
odborné veřejnosti.

Představitelé nejvyššího vedení 
Zlínského kraje se shodli na  tom, že 
ti, kdo s dětmi pracují ve  střediscích 
volného času, často suplují práci ro-
diny, když usilují o to, aby děti trávily 
svůj mimoškolní čas zajímavým a tvůr-
čím způsobem.

Konference, jejímž ústředním té-
matem bylo financování, upozornila 
na  význam profese pedagoga volné-
ho času a na důležitost prevence před 
šikanou, drogami a dalšími nežádou-
cími jevy. V České republice zbytečně 
složitá legislativa komplikuje rozvíje-
ní oblasti volného času a  také mož-

nost rozvíjení kvalifikačních předpo-
kladů v domech dětí a mládeže a stře-
discích volného času.

Za  výbornou práci proběhlo také
ocenění pedagogů. Za  naše zařízení
byla oceněna paní Marie Jiráková, která
pracuje v DDM Slavičín již 10 let. Na 0,5
úvazku uklízečka a 0,5 úvazku jako pe-
dagog, kdy vyučuje v  DDM zájmové
kroužky Angličtiny. Její přípravy do ho-
din jsou vždy pečlivé a precizní. Svou
práci bere jako poslání. O tom svědčí
i její účast na víkendových a prázdnino-
vých akcích DDM Slavičín. Prostě a jas-
ně, jsme rádi, že ji máme.
A jak jsme prožili měsíc květen
v domečku?
 5. 5. 2017 – celodenní zájezd do Brna
(návštěva vědeckotechnologického
parku VIDA) pro školáky a přednostně
handicapované žáky a klienty Charity.
Výlet byl částečně podpořen z dotace
města Slavičína.
10. 5. 2017 – Keramika s MŠ Vlára
v rámci výukového programu
12. 5. 2017 – 2. krajská konference
pedagogů volného času ve Zlíně
16. 5. 2017 – Keramika s MŠ Vlára
v rámci výukového programu
 20. 5. 2017 – Slavičínský čtyřboj žen-
ských družstev (akce byla finančně pod-
pořena městem Slavičín)
24. 5. 2017 – Historické toulky
městem Slavičín

A máme tady pro Vás jednu po-
zvánku na červen:

Dům dětí a mládeže ve spolu-
práci s Martinou Ritterovou (Zdra-
vá výživa Maxing) a Michaelou To-
karčíkovou (PeklaNepekla) pořádá
v pátek 23. června 2017 v 17.00 ho-
din kurz Zdravé vaření pro děti. Ro-
diče i s dětmi jsou srdečně zváni,
hlídání dětí je zajištěno.

My v DDM máme před sebou
tradiční nabídku letních aktivit:
 pobytový tábor v horském hote-
lu Ebeka, v termínu:
1. – 8. 7. 2017, cena: 3 200 Kč
cena zahrnuje: stravu 5x denně a pit-
ný režim na 8 dnů, ubytování, cestov-
né a vstupy na koupaliště, ceny, peda-
gogický dozor.
 příměstský tábor se sportovním 
zaměřením, v termínu:
10. – 14. 7. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor se všeobecným 
zaměřením, v termínu:
17. – 21. 7. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s indiánským za-
měřením, v termínu:
24. – 28. 7. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s pohádkovým 
zaměřením, v termínu:
31. 7. – 4. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s tvořivým za-
měřením, v termínu:
7. – 11. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor s námořnickým 
zaměřením, v termínu:
14. – 18. 8. 2017, cena: 950 Kč
 příměstský tábor se sportovním 
zaměřením, v termínu:
21. – 25. 8. 2017, cena: 950 Kč

Ceny příměstských táborů zahrnují: 
oběd, pitný režim, výlety, ceny, vstup
na  koupaliště, opékání, pedagogický
dohled. Informace o přihláškách sle-
dujte na webových stránkách DDM, Fa-
cebooku DDM, přímo v DDM. 

 Je na  čase popřát dětem super 
prázdniny a  dospělákům zaslouže-
nou dovolenou. Ať se vše vydaří pod-
le představ.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Zprávy z domečku pro děti

Návštěva parku VIDA
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Celostátní úspěch Karla Solaře
Ve dnech 25. až 28. dubna 2017 se

uskutečnila celostátní soutěž v  obo-
ru instalatér. Náš žák 3. ročníku re-
prezentoval jak naši školu, tak Zlínský
kraj. Po čtyřdenním zápolení z celkem
27 soutěžících z celé republiky se Ka-
rel Solař umístil na 11. místě. Tím za-
jistil družstvu za Zlínský kraj 2. místo
v rámci celé ČR.

Projektové aktivity prevence, pod-
pora vztahů třídního kolektivu, prá-
ce školního psychologa, výchovných
poradců a metodiků prevence:
 Žáci třídy kvinty a sexty realizova-
li program na podporu třídního kolek-
tivu v knihovně Slavičín za účasti psy-
chologa.
 Žáci tříd tercie a kvarty se účastni-
li pracovního workshopu v Městském
muzeu Slavičín.
Odborná exkurze do Zoo Lešná – žáci
tříd primy a sekundy. 
 Žáci třídy tercie a G-1 se účastnili ces-
topisné přednášky o Balkáně v Městské
knihovně Slavičín.
 Žáci tříd primy a sekundy prováděli
jarní úklid okolí školy a rybníka.
 Vybraní žáci školy se zúčastnili pra-
covního workshopu Francouzské ali-
ance Brno. 

Office Aréna 2017 
Ve finále celorepublikové soutěže

Office Aréna 2017 se naši žáci umístili:
v kategorii A na 4. – 14. místě Diana Mer-
čáková; v kategorii B na 3. místě Marie

Kuželová. Výsledky krajských kol Office 
Aréna 2017 v kategorii A se na 1. místě 
umístila Diana Merčáková a postoupila 
tak do celostátního finále. Na 2. mís-
tě skončil Jakub Červeňan. V katego-
rii B na 1. místě umístila Marie Kuže-
lová a rovněž postoupila do celostát-
ního finále.

Za odměnu v hotelu Lanterna
Firma Groz Beckert darovala sed-

mi žákům a učiteli OV za práci ve fir-
mě při odborném výcviku víkendový 
pobyt na hotelu Lanterna s možností 
využití všech hotelových aktivit (well-
ness, golf, bazén…). Děkujeme fir-
mě GB.

Biologická olympiáda kategorie D
Ondřej Novotný z  primy obsadil 

v okresním kole Biologické olympiády 
krásné 5. místo v konkurenci 37 příro-
dovědců. Děkujeme také Kristýně Bě-
lušové z primy za úspěšnou reprezen-
taci školy. 

Vendulka Machalová  z  kvarty  vy-
hrála  okresní  kolo  Biologické olym-
piády kategorie C v konkurenci 38 pří-
rodovědců. Vendulka Machalová z kvar-
ty získala také 2. místo v krajském kole 
olympiády v jazyce českém a postupuje 
do celostátního kola. Blahopřejeme jí 
i učitelům, kteří ji vedli. Vendulka pře-
stupuje od září na jinou střední školu, 
a proto jí přejeme, aby se setkala zno-
vu s takovými učiteli, kteří ji budou vést 

k úspěchům jako na naší škole.
STOČ 2017

V mezinárodní soutěži pro studenty
středních a vysokých škol STOČ 2017, 
konané pod záštitou děkana Fakulty 
aplikované informatiky doc. Mgr. Mi-
lana Adámka, Ph.D., získal student ok-
távy Štěpán Rožník 1. místo.

Výsledky Krajského kola Středo-
školské odborné činnosti, které se 
uskutečnilo 21. dubna 2017 na GJAK 
v Uherském Brodě:
obor biologie M. Machů – 1. místo
obor chemie J. Tomeček – 2. místo 
s postupem do licitačního kola
obor informatika Š. Rožník – 5. místo
obor strojírenství R. Šuráň – 4. mís-

to a L. Zezulka – 6. místo
 obor tvorba učebních pomůcek 
L. Bařinka – 7. místo

Poděkování patří jak žákům, tak 
především oponentům – učitelům pra-
cí na škole.

Český den proti rakovině 2017
V průběhu sbírky Český den proti ra-

kovině naši studenti vybrali 13 157 Kč.
Tato krásná částka byla poslána na účet
Ligy proti rakovině. Všem, kteří se zú-
častnili a přispěli, patří velký dík.

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Poděkování

Všem přijatým uchazečům o  stu-
dium na naší škole blahopřeji k dosa-
ženým výsledkům u přijímacích zkou-
šek. Ve srovnání s jinými školami jsme 
rádi, že do našich oborů nastupují žáci, 
kteří dosáhli nadprůměrných a často 
excelentních výsledků u zkoušky. Pro-
to patří poděkování především jejich 
učitelům na slavičínských základních 
školách, kteří je vedli po dobu jejich 
docházky.

Josef Maryáš, ředitel GJP a SOŠ

O  vyhlášení dalšího kola přijíma-
cích zkoušek do oborů prvního roční-
ku na SOŠ se informujte přímo na ško-
le (učební obory – automechanik, elek-
trikář, instalatér, obráběč, kuchař, 
maturitní – mechatronik, informač-
ní technologie, podnikání v nástavbě 
pro vyučené).

Zákonným zástupcům žáků, zle-
tilým žákům útvaru gymnázium

Milí přátelé,
přestože do konce školního roku

zbývá několik týdnů, již dnes Vás chci 
seznámit s provozním dopadem inves-
tičních akcí na gymnáziu. 

Po roční přípravě v měsíci červnu
začne první fáze rekonstrukce budo-
vy v elektrorozvodech, topení, vody, 
odpadů, vzduchotechniky firmou TOP 
TRIO. Cena oprav je cca 10,1 mil. Kč. 
Žáci budou vyučováni od poloviny červ-
na pouze ve dvou podlažích, ve třetím 
se zahájí stavební práce. Vzhledem 
k zásadnímu zásahu do všech systé-
mů je zřejmé, že výuka nebude pro-
bíhat ve  standardních podmínkách, 
ale kvalita výuky a především bezpeč-
nost žáků nesmí být ohrožena. Proto 
jsem se rozhodl udělit žákům gymná-
zia v období od 26. června do 30. červ-
na 2017 volno. Vysvědčení bude pře-
dáno 23. června 2017.

Druhá fáze – další investiční akce
„Půdní vestavba odborných učeben“ 
za cca 20 mil. Kč je doporučena orgá-
ny IROP k financování. Tato akce zatím 
nemá určený časový harmonogram, ale 
předběžně by měla navazovat na prv-
ní fázi (bod č. 1) na podzim. Nyní při-
pravuji veřejné zakázky na dodavate-

le. Tato stavba by z velké části měla být
realizována přístupem do půdy z  ven-
kovních prostor, nikoliv vnitřkem školy.
Proto předpokládáme, že zahájení nové-
ho školního roku proběhne 4. září 2017.

Prostřednictvím intranetu budete 
seznámeni s plánem výuky žáků ve dru-
hé polovině  června, jejich aktivitami
a s průběžným stavem celé rekonstrukce.

Vážení rodiče, prosím, sledujte tedy 
intranet naší školy, kde budeme infor-
movat nejenom o průběhu stavby, pří-
padně o změnách provozu při nepřed-
vídatelných komplikacích a  o  zahájení
nového školního roku. Jakékoliv dota-
zy můžete i nadále směřovat na e-mail:
gyslav@gjpslavicin.cz nebo telefonicky 
na 577 342 724. Děkuji za pochopení,
trpělivost nás všech při tak rozsáhlém
zásahu do  stávající budovy nám i Va-
šim dětem přinese další zvýšení kom-
fortu při jejich vzdělávání a podpoří již
tak vysokou kvalitu školy, která je např.
deklarována hodnocením MŠMT v pro-
gramu Excelence, vizhttp://www.msmt.
cz/file/39743/, nebo výsledky testo-//
vání KEA v  rámci ČR, viz http://www.
gjpslavicin.cz/cz/certif ikaty _kvali -
ty _vyuky/. Oprávněně pak budeme
moci říci, že máme jednu z nejmoder-
nějších škol v kraji.

Josef Maryáš, ředitel školy

Majáles 12. 5. 2017
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Základní škola Slavičín-Vlára

Besedy v anglickém jazyce
V pondělí 24. dubna 2017 proběh-

la na  naší škole beseda s  cestovate-
lem, hudebníkem a bývalým pedago-
gem Mgr. Karlem Kocůrkem, který žá-
kům 5. – 9. ročníku poutavou formou 
přiblížil své zážitky z cest po USA. Díky 
jeho vyprávění, fotografiím a  krát-
kým videím se tak žáci mohli „podí-
vat“ do New Yorku, Michiganu, parku 
Yellowstone nebo do indiánské rezer-
vace. Aby byl zážitek z cestování ještě 
reálnější a přínosnější, probíhala celá 
beseda v anglickém jazyce. Úroveň ja-
zyka byla samozřejmě vždy přizpůso-
bena danému ročníku, takže možnost 
porozumět a zároveň si procvičit cizí 
jazyk měli úplně všichni, neboť hlav-
ním cílem bylo žáky motivovat k další-
mu studiu jazyků, k cestování a pozná-
vání krás cizích zemí. 

Mgr. Jarmila Maňasová

Moravské finále fotbalového turna-
je Coca – Cola Cup, dívky

Uprostřed hanáckých rovin se dne 
10. května 2017 v Klenovicích na Hané 
odehrál dívčí fotbalový turnaj Coca – 
Cola Cup. Náš výběr dívek 6. – 9. ročníků 
poměřil síly s nejlepšími dívčími fotba-
lovými celky Moravy. Turnaje se zúčast-
nila tato družstva: Klenovice na Hané, 
ZŠ Slavičín - Vlára, ZŠ Opava – Otická, 
ZŠ Frýdlant nad Ostravicí.

První dvě utkání naše děvčata zví-
tězila, když ZŠ Frýdlant nad Ostravicí 
porazila 4:0 a ZŠ Opava – Otická poté 
2:0. S pro nás lichotivým celkovým skó-
re 6:0 jsme v závěrečném zápase pomě-
řili síly s pořadatelem turnaje. Klenovi-
cím na Hané jsme v posledním střetnu-
tí dobře vzdorovali, ba v některých mo-
mentech tento favorizovaný tým i pře-
hrávali. Poslední zápas skončil hvizdem 
píšťalky a výsledným skóre 1:3 z naše-
ho pohledu.

Na turnaji tak náš dívčí celek skon-
čil na krásném druhém místě. Za vyni-
kající výkony a  vzornou reprezentaci 
školy je třeba pochválit: Adéla Maryá-školy je třeba pochválit: Adéla Maryá

šová, Nela Cesarová, Eliška Mikulcová, 
Adéla Hlaďová, Lubomíra Hovězáková, 
Ludmila Vaculová, Adéla Viktorinová, 
Eliška Raková, Katka Dědková, Eliška 
Rosenbergová, Vendula Rosenbergo-
vá, Gabriela Čížová a Natálie Šebáková. 

Mgr. Petr Malec

Literární soutěž – 1. místo
Každé jaro, kdy znovuobjevujeme 

krásy přírody a naší matičky země, se 
většina lidí snaží přírodě pomoci sbě-
rem odpadků či úklidem a zamýšlí se 
nad tím, co ještě ve svém okolí zlep-
šit. Proto nás zaujala literární soutěž 
Domu dětí a mládeže v Uherském Bro-
dě na téma EKO. Pro III. kategorii bylo 
vypsáno téma „Stromy, kořeny a tradi-
ce v mém životě“. A přestože není toto 
téma zrovna jednoduché, Kamile Kola-
říkové z 9. B se podařilo zhostit se ho 
nadmíru dobře a vybojovala v této sou-
těži 1. místo. Samozřejmě moc gratu-
lujeme a přejeme Kamile a jejím stro-
mům a kořenům nadále stejně harmo-
nické soužití. (Práci si můžete přečíst 
na www.zsslavicin.cz/aktuality.)

Mgr. Ludmila Jandíková

Matematický úspěch na  I. stupni 
ZŠ Vlára

Vynikajícího úspěchu se podařilo 
dosáhnout Barboře Pavelkové ze tří-
dy 3. C v mezinárodní soutěži Mate-
matický Klokan 2017. Soutěž je roz-
dělena do kategorií Cvrček Klokánekdělena do kategorií Cvrček, Klokánek, 

Benjamín a Kadet a pravidelně se jí zú-
častňují žáci 2. – 8. ročníku naší školy.

Při řešení neobvyklých logických
úloh Barunka prokázala výborné ma-
tematické schopnosti a  v  nejmladší
kategorii Cvrček získala 84 bodů z 90.
V okrese Zlín se tak zařadila mezi nej-
lepší řešitele a získala krásné 3. mís-
to. Gratulujeme k vynikajícímu výsled-
ku a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy. Mgr. Iva Filáková 

Má smysl recyklovat a třídit odpad?
Páťáci ZŠ Slavičín-Vlára: „Jistěže ano!“

Ochrana přírody a správné chování
k ní, to bylo společné téma všech zážit-
kových aktivit ve dnech 18. a 19. dubna
2017 pro žáky 5. ročníku. Při poutavé
besedě s panem J. Dulíkem se žáci do-
zvěděli o možnostech využití průmys-
lového odpadu, který úspěšně zpraco-
vává firma Ekotrend se sídlem v Ludko-
vicích. Všechny zaujaly ukázky výrobků
z  tohoto recyklovaného odpadu. Ná-
sledně žáci vytvořili krásné jarní žabky
také z odpadového materiálu. Další vy-
učovací den se žáci vydali do Envicent-
ra Pro Krajinu ve Vysokém Poli. Zajíma-
vé výukové programy na téma správné
třídění odpadu a ochrana přírody byly
velmi poučné. Žáci se společně zamýš-
leli, zda sami mohou nějak omezit pro-
dukci odpadu v domácnostech a nad
způsoby ochrany přírody. Na závěr si
všichni vyrobili ruční recyklovaný pa-
pír, který ve škole využili pro výrobu
krásných přání pro maminky.

PaedDr. Bronislava Králíková

Za skrytými poklady přírody
Park Rochus je přírodní památ-

ka v blízkém okolí Uherského Hradiš-
tě. V květnu jsme ho navštívili se žáky
5. – 9. ročníku, členy školního ekotýmu.
Pracovnice Parku Rochus si pro nás při-
pravily prohlídku místního skanzenu
s ukázkami tradičního stavitelství, byd-
lení, způsobů obživy a lidovými zvyky.
Poté jsme se vydali na dvouhodinový
naučný okruh, při kterém jsme se po-
stupně seznamovali se vzácnými dru-

hy živočichů a  rostlin, díky kterým je
tato lokalita výjimečná. Díky slunečné-
mu počasí jsme měli po celé dopoled-
ne možnost krásných výhledů na okolí
i na hrad Buchlov. Protože je Park Ro-
chus volně přístupný i pro veřejnost,
doporučuji ho navštívit třeba v rámci
letního rodinného výletu. Tato exkur-
ze byla finančně podpořena městem
Slavičín.  Mgr. Hana Majeriková

Mezinárodní sportovní den
Po  dlouhé zimě se na  „umělce“ 

za školou opět rozběhl sportovní život.
V úterý 9. května 2017 uspořádala naše
škola Mezinárodní sportovní den, kte-
rého se zúčastnila naše spřátelená ZŠ
Janka Kráľa ze slovenské Nové Dubni-
ce. Výběry žáků z jednotlivých tříd sou-
těžili v těchto atletických disciplínách:
běh na 60 m, štafeta 4x100 m, skok da-
leký, hod míčkem, vrh koulí a hod šes-
tek na basketbalový koš. Šikovní spor-
tovci z tříd II. stupně naší školy vzor-
ně reprezentovali. Pochválit je třeba
za vzorné chování, nadšení pro pohyb,
ale  i zápolení v duchu fair play. A  jak
to vše dopadlo? 
Kategorie 6. – 7. ročníků:
1. místo – 7. A ZŠ Slavičín (David Pika,
Martin Kalík, Ludmila Vaculová a Klá-
ra Machů)
2. místo – 6. třídy ZŠ Nová Dubnica
Kategorie 8. – 9. ročníků:
1. místo – 9. třídy ZŠ Nová Dubnica
2. místo – 8. A ZŠ Slavičín (Karel Vrba,
Václav Urbaník, Nela Cesarová a Šarlo-
ta Hověžáková) 
Akce byla finančně podpořena měs-
tem Slavičín.
 Ing. David Ptáček

ZŠ Slavičín-Vlára 
Vás srdečně zve na slavnostní 

ukončení školního roku 
na letní scéně 

v pátek 30. června 2017
v 8.30 hodin



Vzdělávací středisko
Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po  8.00 – 14.15
Út  8.00 – 18.00
St  8.00 – 14.15
Čt  8.00 – 14.15
Pá  8.00 – 14.15

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

V případě konání kurzů nebo jiných
vzdělávacích akcí je možnost využití PC
učebny veřejností omezena.

Nabízíme vzdělávací kurzy:
 Základy práce na počítači
20 hodin (500 Kč)
 Práce na PC pro pokročilé
20 hodin (700 Kč)
 Internet a  komunikace přes inter-
net – 12 hodin (400 Kč)
 Podvojné účetnictví pro začáteční-
ky – 30 hodin (1 000 Kč)
 Základy daňové evidence 
30 hodin (1 000 Kč)
Ruský jazyk pro začátečníky – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Ruský jazyk pro pokročilé – školní
rok 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz první pomoci – cena podle po-

čtu osob
Nutný počet pro otevření kur-

zu je minimálně 8 účastníků. Hlaste 
se na  telefonním čísle 571  110  425, 
739 095 315 nebo přímo v sídle Nada-
ce Jana Pivečky.
Dílna inspirace

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

Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží

Plán aktivit na červen: čajové sáč-
ky (mandaly)

Připravujeme:
 Helfíkův kotár – 10. 6. 2017, 
od 8.00 hodin

Srdečně zveme příznivce soutě-
žení na 16. ročník tohoto závodu pro-
loženého ukázkami záchranářských 
technik, policejní akce, vyprošťová-
ní raněných a  dalším doprovodným 
programem. Akce se koná v Pivečko-
vě lesoparku ve Slavičíně. Občerstve-
ní pro návštěvníky zajištěno. Soutěží-
me za každého počasí!
Výtvarný příměstský tábor: 
10. – 14. 7. 2017
Anglický příměstský tábor: 
14. – 18. 8. 2017

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

Program zahrnuje pestrou nabídku
aktivit, jako míčové hry, stolní hry, sou-
těže, celodenní výlet, malování, kres-
lení, zajímavé tvoření, procházky… Tá-
bor je určen dětem ve věku 7 – 14 let. 
Organizovaný program probíhá denně 
od 8.00 do 15.30 hodin (možnost pří-
chodu již v 7.00 hodin). Cena: 1 100 Kč

Cena zahrnuje: teplé obědy, sva-
činy, pitný režim, vstupné, lektorné, 
výtvarný a učební materiál.

Kontaktujte nás: 739 095 315 nebo
na adrese: Nadace Jana Pivečky, Horní 
náměstí 111, Slavičín       

XXI. ročník literární soutěže
Dne 24. dubna 2017 se uskutečnilo

v obřadní síni Městského úřadu ve Sla-
vičíně slavnostní vyhlášení výsledků 
XXI. ročníku literární soutěže s mot-
tem: „Vnímáme přítomnost, abychom 
ovlivnili budoucnost“. Soutěž vyhlašu-
je Nadace Jana Pivečky ve spoluprá-
ci s Gymnáziem Jana Pivečky a Střed-
ní odbornou školou Slavičín a s Gym-
náziem v Dubnici nad Váhom pro stu-
denty středních škol Zlínského a Tren-
čianského kraje. Zúčastnit se mohou 
také žáci 9. ročníků vybraných základ-
ních škol. Odbornou porotou jsou 
hodnoceny práce v  kategorii próza 
a poezie. Soutěž je dlouhodobě pod-
porována zlínským Rotary klubem. 

Do  kategorie prózy bylo zasláno
47 prací z 15 škol. Odborná porota vy-
brala sedm autorů z pěti škol: 1. Lu-
cie Štefková (Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť), 2. Natália Katarína Červinková
(Gymnázium Dubnica n. Váhom), 3. Fi-
lip Šercl (Gymnázium Uherské Hradiš-
tě), Katarína Porubčanová (Gymnázi-
um Dubnica n. Váhom), Karolína Ki-
ripolská (Gymnázium J. Jesenského,
Bánovce). Čestná uznání: Ivana Jánoš-
ková (Gymnázium V. B. Nedožerského,
Prievidza), Martin Karlík (Gymnázium
Dubnica n. Váhom). Do kategorie po-
ezie se přihlásilo 14 autorů z 10 škol.
Odborná porota vybrala pět autorů
z  pěti škol: 1. Alexandra Hoštáková
(SOŠ Jilemnického, Trenčín), 2. Kryš-
tof Kovář (Masarykovo gymnázium,
SZŠ A VOŠZ Vsetín), 3. Eliška Halaštová
(Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť). Čest-
ná uznání: Anežka Dufková (Gymná-
zium Uherské Hradiště), Zdeňka Bar-
tošová (Střední škola oděvní a  slu-
žeb Vizovice).

Všem oceněným velmi gratuluje-
me, mladým autorům přejeme mno-
ho úspěchů nejen v  literární tvorbě.
Děkujeme městu Slavičín za poskyt-
nutí slavnostních prostor, kde pro-
běhlo vyhlášení. Za  hudební dopro-
vod děkujeme Adamu Křekovi a paní
učitelce Haně Durďákové, ZUŠ Slavi-
čín. Vítězné práce si můžete přečíst na
www.pivecka.cz. 

Skautské odpoledne
Nazdar! S vlčaty a světluškami jsme

se dne 6. května 2017 zúčastnili celo-
republikové akce Skautský dobrý sku-
tek 2017. Rozhodli jsme se, že navští-
víme seniory v Domově seniorů v Lu-
hačovicích a přichystáme si pro ně vy-
stoupení a několik aktivit – něco jako
skautský den. Nejprve jsme jim zahráli
a zazpívali písničku o šílené princezně,
která se jim velmi líbila. Hodně jsme
se u toho všichni nasmáli a dobrá nála-
da pokračovala celé odpoledne. Poté
jsme se rozdělili na  třetiny a  začala
interaktivní část programu. Jedno ze
stanovišť bylo uzlování, tady jsme se
snažili předat naše znalosti o různých
uzlech a jejich použití. Na dalším sta-
novišti bylo přichystáno několik háda-
nek a chytáků, které byly opravdu zá-
ludné. Ovšem babičky se s nimi velmi
rychle vypořádaly. Na posledním sta-
novišti probíhala ochutnávka tropic-
kého ovoce, které měli senioři za úkol

rozpoznat. Nakonec jsme všem roz-
dali barevné ozvučné tyče a  snažili 
jsme se zahrát písničku Vyletěla ho-
lubička. Nachystali jsme si barevné 
papíry v barvě trubek a podle pořadí 
barev měli senioři hrát. Poté jsme si 
písničku s chutí zazpívali. Myslíme si, 
že opékání špekáčků sklidilo největ-
ší úspěch. Senioři vzpomínali na své 
mládí a po dlouhé době si vychutná-
vali atmosféru táboráku. Tahle skvě-
lá akce, která nám rozšířila obzory, by 
se nám nepovedla nebýt grantu, kte-
rý nám poskytl Junák – český skaut, 
z. s., z prostředků Messenger of Pea-
ce a WOSM, děkujeme.

Oddíl světlušek a vlčat, Slavičín

Memoriál Šedého Vlka
V  pátek 22. dubna 2017 se vlča-

ta a  světlušky zúčastnily Memoriálu 
Šedého Vlka v  Brumově. Jedná se 
o   závod prověřující jej ich skaut-
ské dovednosti jako střelbu z  luku, 

znalost šifer, znalosti a  dovednosti 
spojené s  tábořením a  mnoho dal-
ších. Ačkoli nám příliš nepřálo počasí, 
pustili jsme se do boje s vervou. Po-
dařilo se nám sestavit tři hlídky, dvě 
z  nich se dokonce umístili na  před-
ních příčkách závodu. Povedený den 
jsme zakončili u ohniště a pošmákli 
si na špekáčcích. Už se těšíme na dal-
ší závod!

Družina Sov, Panterů a Tygrů

Kalendář turistických akcí
1. – 8. 6. Nervové lázně Adršpach
11. 6. Bojkovice – Modrá voda – Nový 
dvůr – Bojkovice
18. 6. Štěpán – Pláňavy – Kochavec – 
Slavičín
1. – 2. 7. Zájezd na Vysočinu

Turistický oddíl Slavičín pořádá 
zájezd na Vysočinu do okolí Velkého 
Dářka ve dnech 1. – 2. července 2017.
Ještě jsou volná místa. 
Přihlášky a informace: Vojtěch Žallman 
(tel.: 605 723 249)

Ze skautského kotlíku
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 10. června 2017 vzpomeneme 7. výročí 
úmrtí pana Karla URBÁNKA

p
 ze Šanova.

Vzpomínají na něj manželka Františka, syn 
Karel s manželkou, dcera Marie s manželem,

vnoučata a pravnoučata.

Dne 12. června 2017 uplyne 15 let od úmrtí 
paní Anny STRÁŽNICKÉ

p yp y
 z Lipové. S láskou 

a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 16. června 2017 si připomeneme 
7. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy 

opustila naše drahá a milovaná manželka,
maminka a babička, paní 

Jarmila MAZÚROVÁ ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Štefan

a dcery Jana, Jitka a Lenka s rodinami.

Dne 10. června 2017
si připomeneme 1. výročí úmrtí paní 

Marie ŠČUGLÍKOVÉ
p p

 a 46. výročí úmrtí
pana Josefa ŠČUGLÍKA

ýý
. 

S láskou vzpomínají dcera Helena 
a syn Josef s rodinami.

Dne 13. června 2017 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí paní

Stanislavy KOZUBÍKOVÉ
ý

 z Divnic. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery 

Marie a Hanka, syn Vojta, 
vnoučata a pravnoučata.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 7. června 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana Zdeňka ČASTULY. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie 
a děti s rodinami.

Dne 16. června 2017 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí

pana Josefa FLOREŠE z Lipové.
V březnu jsme si připomněli jeho

nedožitých 90 let. S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 3. června 2017 uplyne 30 let od úmrtí
pana Vincence PEŠKA z Nevšové. S láskou

vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem přátelům a známým
za osobní i písemné projevy účasti

nad úmrtím MUDr. Jolany MALOTOVÉ
p p j y

. 
Rodina Kubrychtova a Malotova.

Dne 27. června 2017 vzpomeneme 
smutné 10. výročí úmrtí

pana Vladimíra SALVETA ze Slavičína.
Dne 1. ledna 2017 jsme si připomněli

36. výročí úmrtí paní Žofie SALVETOVÉ
p p

ze Slavičína, která nás náhle opustila ve věku 
52 let. Za tichou vzpomínku na naše rodiče
děkují dcera Pavla, synové Vladimír a Petr 

s rodinami.

Dne 22. června 2017 by se dožila 95 let paní 
Jiřina PILKOVÁ ze Slavičína. Dne 23. srpna
2017 si připomeneme 6. výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují syn a dcera s rodinami.

Dne 9. června 2017 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí paní Zdenky KUČEROVÉ

p
 ze 

Slavičína. Za tichou vzpomínku děkují manžel 
a děti s rodinami.

Dne 3. června 2017 uplyne 12 smutných let
od úmrtí naší drahé maminky, manželky, 
babičky a sestry, paní Jany KŘÍŽOVÉ

y
 ze 

Šanova. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel, dcera

Jana s rodinou a sestra Pavla s rodinou.

Dne 15. června 2017 by se dožil 100 let
pan Jan HUDEK. S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Eva s rodinou a ostatní příbuzenstvo.

Dne 1. června 2017 uplyne 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Josef BUREŠ

z Hrádku. S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Irena, dcera Ivana s rodinou 

a synové Radek a Josef s rodinami.

Dne 7. června 2017 uplyne smutných
20 let od chvíle, kdy nás ve věku 55 let

navždy opustil pan Alexandr VIKTORIN
ze Slavičína. S láskou vzpomínají manželka 
Věra, dcery Alexandra a Věra s rodinami, 

bratři Ivan a Jiří s rodinami. Kdo jste jej znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Blahopřejeme

Dnee 3. červnna 2017 oosllaví 500 let 
spoleečného žživota maanžželé MMarie 

a Fraanntišek HHLAĎOVII zze Slavičína. 
Hodnněě zdraví,, štěstí a sppokojeenosti 

do dalšších let přejí dceeryy s rodiinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
František a Marcela Struhařovi – 
syn Filip
Marek a Jana Kudelkovi – dcera Tereza
Přemysl a Andrea Kotáskovi – 
syn Stanislav
Michal Ekart a Alena Fůsková – 
dcera Kristýna
Viktor a Jana Fuskovi – dcera Gabriela

Petr a Klára Poláchovi – syn Adam
Zbyněk Hubík a Nikola Gášková – syn Michal
Jiří Valčík a  Monika Krhovjáková – dcera
Natálie

SŇATKY – DUBEN
Petr Málek a Marie Kovářová
Aleš Ocelík a Martina Štěpančíková

ÚMRTÍ
 9. 4. 2017 Emilie Ševčíková, 92 let, Šanov
 14. 4. 2017 Ing. Karel Kráčalík, 71 let, Újezd
 14. 4. 2017 Rudolf Hrabiec, 96 let, Rudimov
 15. 4. 2017 Arnoštka Diatlová, 80 let, Praha
 24. 4. 2017 Karel Slámečka, 93 let, Hrádek
 26. 4. 2017 Jana Pilková, 63 let, Slavičín
 27. 4. 2017 MUDr.  Jolana Malotová, 50 let,
Luhačovice

Pokud budete mít zájem uvést 
do Slavičínského zpravodaje naro-
zení Vašeho dítěte a uzavření man-
želství, dostavte se, prosím, na ma-
triku Městského úřadu Slavičín 
k podepsání souhlasu se zpracová-
ním a zveřejněním osobních údajů 
na základě zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.
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Vítězem CAMOLIGY 2016/2017 se stal PTÁČEK TEAM!
V pátek 21. dubna 2017 proběhlo na zámku ve Slavičíně slavnostní vyhláše-

ní výsledků dlouhodobé amatérské kuželkářské soutěže CAMOLIGA 2016/2017. 
V úvodní části programu byly prezentovány výsledky jednotlivých družstev a čin-
nost kuželkářského klubu a dále pak vlastní vyhlášení výsledků amatérské sou-
těže. Letošní ročník CAMOLIGY hrálo 17 družstev. Trofeje vítězům a pamětní 
plakety všem zúčastněným týmům předávali starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický a prezident kuželkářského klubu, majitel firmy Camo, Ing. Rudolf Fojtík. 
V silné konkurenci se na 1. místě umístil PTÁČEK TEAM – celkově pátý titul, 
na druhém místě družstvo HASIČI a třetí skončilo TVD A. Nejlepším profi hrá-
čem se stal Erik Jadavan, nejlepším kuželkářem – amatérem Ivo Fila, v kategorii 
žen byla první Vladimíra Holečková. ŠÉFÍCI a HOPA se jako loňský první a druhý 
tým amatérské kuželkářské soutěže zúčastnily v sobotu 13. května 2017 kvalifi-
kace Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v Přerově. Finále se hraje 17. – 18. 
června 2017 na Vsetíně. V bojích o titul Mistr ČR NERE 2017 přejeme slavičín-
ským kuželkářům hodně štěstí a pevnou ruku! Více informací o výsledcích sou-
těží a činnosti Kuželkářského klubu Slavičín se dozvíte na webových stránkách 
kuželkářského klubu www.kkslavicin.cz.

Kuželkářský klub Slavičín

 V týdnu 3. – 7. dubna 2017 proběhl
na naší kuželně turnaj tandemů v kate-
goriích registrovaných hráčů, neregis-
trovaných hráčů a žen. Celkem se přihlá-
silo 9 registrovaných, 21 neregistrova-
ných tandemů a 10 dvojic žen. Katego-
rii registrovaných hráčů vyhrála dvojice
Radek Rak, Zdeněk Gajda výkonem 848
poražených kuželek, kategorii neregis-
trovaných hráčů vyhrála výkonem 818
poražených kuželek dvojice Rudolf Foj-
tík a Milan Chovančík. V kategorii žen se
na prvním místě umístila dvojice Alena
Raková, Pavla Jonášková výkonem 763
poražených kuželek. Tento turnaj zís-
kal mezi kuželkáři velkou oblibu, a tak
se již nyní můžete těšit na další, který
proběhne v měsíci září 2017 před zahá-
jením amatérské kuželkářské soutěže
CAMOLIGA 2017/2018.
 Výsledky našich družstev v kužel-
kářské sezoně 2016/2017:
„A“ družstvo se umístilo na  2. místě
v krajském přeboru.
„B“ družstvo se umístilo na  6. místě
v krajské soutěži.
„C“ družstvo se umístilo na  5. místě
v krajské soutěži ve skupině o umístění.
 Vynikající výsledek našeho doros-
tence Tomáše Juříka – v Mistrovství Zlín-
ského kraje dorostenců, které se kona-
lo v lednu 2017, se s přehledem umís-
til na 1. místě. Gratulujeme!

 Provádíme nábor mladých kuželká-
řů a kuželkářek. Přijďte si vyzkoušet,
jak se hrají kuželky, přijďte si zaspor-
tovat! Zájemci pište na e-mail: fojtik@
camo.cz nebo volejte na 602 756 642.
 Pronájem zrekonstruované kužel-
ny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhod-
né pro skupiny i jednotlivce, informa-
ce na tel.: 604 715 537 – Pavel Sláma
 Nabízíme firmám možnost své pre-
zentace v  prostorách kuželny, infor-
mace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček

Pátek 2. června 2017  
Vzpomínky z jeviště a z knihovny

Výstava dokumentů a  fotogra-
fií dokladujících historii a  součas-
nost slavičínského knihovnictví a di-
vadla u příležitosti 120. výročí vzni-
ku čtenářsko-ochotnického spolku 
Palacký. Akce se koná ve spoluprá-
ci s Klubem přátel historie Slavičín-
ska a  divadelními spolky SemTam-
Fór a Pařez.

Vernisáž výstavy se uskuteč-
ní v pátek 2. června v 17.00 hodin 
v galerii městské knihovny.

Čtvrtek 1. června 2017
Veselé čtení s Nezbedníčkem

Poslední společné setkání před-
školáčků se skřítkem Nezbedníčkem 
před letními prázdninami. Nezbedný 
skřítek dětem přiblíží knížku o  jed-
notlivých povoláních s názvem Jed-
nou budu… formou zábavného sou-
těžení, malování a pohybových a slov-
ních hříček.

Začátek: 15.00 hodin, sál v  1. 
podlaží knihovny. 

Pondělí 5. června – pátek 9. červ-
na 2017
Knihy, které ještě potěší – pokračo-
vání velké darovací akce!

V měsíci červnu budete mít mož-

S městskou knihovnou v červnu
nost vybrat si knihy ZDARMA k doplně-
ní svých domácích knihovniček v libo-
volném množství. Tituly byly městské
knihovně věnovány čtenáři a návštěv-
níky s možností nabídnout je k dispo-
zici zájemcům do  osobního vlastnic-
tví. Na výběr budou opět naučná i be-
letristická díla, knihy pro děti a mládež
aj., vydané zejména před rokem 1990.

Akce se koná ve vestibulu knihov-
ny v její půjčovní době.

Úterý 13. června 2017
Superpotraviny a  jejich přínos pro
zdraví. Další z cyklu přednášek paní
Aleny Hlavicové, výživové porad-
kyně.

Paní Alena Hlavicová Vás na  své 
již druhé přednášce seznámí s dalšími
možnostmi, jak si vylepšit své zdraví
pomocí tzv. superpotravin a potravi-
nových doplňků. Dozvíte se více o ná-
pojích s  léčebnými účinky (bylinkové
čaje, různé druhy kávy), o zdraví pro-
spěšných doplňcích, jejichž základní
složkou jsou léčivé houby či mořské
řasy aj. Část přednášky se dotkne také
prezentace přírodní kosmetiky vhod-
né při kožních problémech. Na bese-
dě si opět můžete pochutnat na zdra-
vé kávě zdarma.

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

muži „AAA“ divizze, skupinna „D““
neděle 4. 6. Sttará Říšše 10.155 hodin 
(hřiště PPitín)
muži „BBB“ I. B třída
neděle 111. 6. LLužkovicce 10.155 hodin 
(hřiště HHrádek))
dorost –– krajský přebbor
sobota 33. 6. Louuky 10.000 hodinn (hřiště 
Hrádekk))
sobota 17. 6. Uherskký Brodd 10.00 
hodin (hhřiště HHrádek)
žáci – kkrrajský přebor
sobota 10. 6. RRožnov p.. Radhhoštěm 
9.30 a 111.15 hoodin (hřišttě Hráádek)
přípravvkky – Krrajská souutěž
ponděllíí 5. 6. Vsetín 116.300 hodin 
(hřiště HHrádek))

Mistrovská utkání
FC TVD Slavičín

““

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

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

Hleeedámme kuuchaaře
ZZZavedeená resttauuracee 

v LLuhačoovicích ss ččeskoou 
kucchyní ppřijme šikkovného 

a prraacovitéého zamměěstnannce. 
Plaaatové rozmezí  220 0000 – 

330 000 Kč, dle ppraxe.. 
Možnost HHPPP 

i zkráceeného úúvazku.. 
NNNástupp možnýý ihhned.. 
KKontaktt: 773 7611 081, 
mmm.kolarik@seznaam.czz.VVýýrobba žulloovýcch

poomníkkůů 
aa kryccích ddeesekk

nyní see slevouu 330 %
Kaamenicttvíí 

Dolnní Lhotaa u Luhaaččovic 172, 
tel.: 7775 5533 3335,

rrddione@seznnaam.cz, 
weeb: kammenictvi-ddione..cz

PPřijmuu 
řřiidičee-stroojníkaa 

j

na obbsluhu traktorrbagru JCB. 
PPPráce vv místě aa okolí. 

Informmmace na tel.: 7775 5533 335.

Prrodáám byytt 1++1 
ve Slavvvičíně nna sídliššti Maléé Pole.

Konnntakt: ttel.: 7244 6689 003.

Prrodáám byytt 3++1 
ve Slavičínněě.

Tel.: 7224 218 305 (poo 115. hoodině).

Resstaurace zzámmek 
Sllavičíínn

přiijjme seervírku,, kkuchaaře 
a brigááádnici ((na výpoommoc ppo – pá 

přes oobědy)). Více innfformaací na 
tel. č.: 733 107 113.

Ressttaurrace ZZáložna
přijme:seervvírku

brigáddnici doo oobsluhy 
přees oběddyy.

Tel.: 6604 2877 4414.

ZPPRRACUJJI JEDNODUCHHÉ 
I PODVVVOJNÉ ÚČETNICCTVÍ, MZDY, 

DAAANĚ. VŠŠE SPOLLEEHLIVVĚ,
RYCHLE A LEEVVNĚ. 
TEL.: 6605 9533 8817.

přijme
PROGRAMÁTORA

Požadujeme:
aktivní znalost prostředí NET

zvláště jazyka C#, Visual Ba-
sic NET

aktivní znalost jazyka Visual 
Basic 6.0

aktivní znalost jazyka SQL
obecně znalost PHP, MySQL 
programování webových apli-

kací
časová flexibilita 
ŘP sk. B 
SŠ/VŠ vzdělání – IT oblast vý-

hodou
Pracoviště: Slavičín
Kontakt: CAMO, spol. s r.o.,
Osvobození 237, Slavičín, 
tel.: 577 343 688, Ing. Rudolf Fojtík, 
e-mail: fojtik@camo.cz
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POZVÁNKY A KALENDÁŘE
2. 6. Sokolovna
Diabetický den

3. 6. Armypark
115. výročí SDH Slavičín

3. 6. Pivovar Hrádek
Den otevřených dveří

9. 6. letní scéna
S písničkú do Slavičína

10. 6. Pivečkův lesopark
Helfíkův kotár

10. 6. kurty u Sokolovny
O pohár starosty města (nohejbal)

17. 6. Nevšová
Hasičská noční soutěž

18. 6. Nevšová
Povídání o pejskovi a kočičce

20. 6. zámecký park
Dětský den Policie ČR

22. 6. Sokolovna
Hrátky ZŠ Vlára

23. 6. letní scéna
ZUŠ v parku

30. 6. letní scéna
Ukončení školního roku 
ZŠ Vlára

30. 6. – 1. 7. výletiště Hrádek
Dětský den a koncert

Připravujeme na červenec:
Letní kino Slavičín
Park párty
Jerevan cup
Léto s divadlem

ZUŠ V PARKU 
V pátek 23. června 2017 od 17.00 hodin se žáci hudebního a výtvarného
oboru školy loučí se školním rokem a svým umem Vám zpříjemní páteční 
odpoledne na letní scéně zámeckého parku ve Slavičíně.

Ženy a muži ze Slavičína 
a okolí, PŘIJĎTE MEZI NÁS!

y

Pěvecký sbor CANTARE přijímá nové členy do všech hlasových sekcí (soprán, 
alt, tenor, bas). Čeká na Vás dobrá parta nadšených zpěváků a obětavých 
nositelů amatérské sborové kultury ve Slavičíně. Zkoušíme vždy ve středu 
od 18.30 hodin v ZUŠ Slavičín. Zájemci volejte na tel.: 737 375 090

Dům dětí a mládeže Slavičín Vás srdečně zve na kurz

Zdravé vaření dětem
pořádaný v pátek 23. června 2017 od 17.00 hodin
Cena s malou ochutnávkou i s hlídáním dětí je 200 Kč.

Těšit se na Vás budou lektorky: Martina Ritterová (Zdravá výživa Maxing)
a Michaela Tokarčíková (PeklaNepekla). Můžete se těšit na tipy na zdravé sní-
daně a svačinky, na zdravé pomazánky. Řeč bude také o vaření pro děti s po-
travinovými alergiemi, uvidíte výrobu ořechového mléka a ochutnáte chia
pudink. Prosíme, abyste se na tento kurz přihlašovali předem! Minimální po-
čet přihlášených je 10 zájemců. Přihlašujte se prosím na číslech: 577 341 921,
604 155 312 nebo osobně. Těšíme se na Vás a věříme, že téma zdravého va-
ření pro děti bude pro Vás zajímavé!

Městské muzeum Slavičín, Horní náměstí 102, Slavičín

Provoz muzea

Vstupné: dospělí 30 Kč/osoba; děti do 15 let, studenti, důchodci a držitelé
průkazu ZTP 15 Kč/osoba; hromadné výpravy nad 15 osob, školy 10 Kč/
osoba; děti do 6 let zdarma

září červenec, srpen mimo sezonu

pondělí 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

úterý zavřeno 13.00 – 16.00 zavřeno

středa 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00

čtvrtek zavřeno 13.00 – 16.00 zavřeno

pátek 13.00 – 16.00 13.00 – 16.00 zavřeno

sobota zavřeno zavřeno zavřeno

neděle 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00
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SDH Hrádek zve na 

oslavy 115. výročí 
svého založení.

dne 3. června 2017 
v areálu Armyparku. 

Program: okrsková soutěž dětí 
a mládeže hra Plamen – za-
čátek v 8.30 hodin. Okrsko-

vá soutěž dospělých – začátek 
v 14.00 hodin. 

Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé!

Jerevan cup – 
turnaj v nohejbalu
5. července 2017
antukové kurty 

v zámeckém parku
Přihlášky: podávejte do 

4. července 2017 
u Petra Kosečka, 

telefon: 731 598 200, 
e-mail: pekosan@seznam.cz.

Městské infocentrum Slavičín
a Slavičínské cérky pořádají

zájezd na Žítkovou 
s výšlapem

sobota 17. června 2017

Odjezd ze Slavičína v 14.00 ho-
din od radnice, příjezd ve večer-

ních hodinách
Plánovaná trasa je nenároč-

ná, špekáčky a dobrou náladu
s sebou!

Hlásit se můžete osobně
na Městském infocentru Slavi-
čín po – pá od 8.00 do 16.00 ho-
din nebo telefonicky na číslech:
577 342 251 nebo 737 751 874.

Městské infocentrum Slavičín 
Vás zve na výstavu

Pelíšky 
aneb

Můj pokojíček 
snů

Výstava žáků ZŠ Luhačovice,
ZUŠ Luhačovice, ZUŠ Slavičín,
Gymnázium Jana Pivečky Sla-
vičín, ZUŠ Uherské Hradiště

a ZUŠ Zlín.
Od 5. června 2017

Městské infocetrum Slavičín 
v době od 9.00

do 16.00 hodin, vstup volný.

Dětský den 
Policie ČR

ý

20. června 2017
9.00 – 11.00 hodin

zámecký park Slavičín
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Tipy pro pěší turisty –
Tzv. Pitínská přehrada

Realizace nových 
plastik pro lesopark

Do 5. května 2017 mohla slavičín-
ská veřejnost vidět v Městském info-
centru návrhy nových plastik pro Pi-
večkův lesopark a vyjádřit se k nim.
Na  vernisáži dne 20. dubna 2017
bylo možné diskutovat i  s  jejich au-
tory, jimiž jsou studenti ateliéru so-
chařská tvorba vedeného akad. so-
chařem Radimem Hankem ze Zlín-
ské soukromé vyšší odborné školy
umění. Podle názorů návštěvníků,
v y jádřených př ímo př i  vernisáži
a  v  průběhu výstavy i  podle reak-
cí na Facebooku a  stránkách města,
byly vybrány pro realizaci v  letoš-

Věděli jste, že Pitínskou přehra-
du na mapách nenajdete? A víte, že je 
to proto, že její správný název je vod-
ní nádrž Bojkovice? Nachází se na Ko-
lelačském potoku asi 2 km severový-
chodně od Bojkovic a do provozu byla 
uvedena roku 1966. Ze Slavičína se k ní 
můžete vydat nenáročnou procházkou, 
která vede překrásnou přírodou. Stačí, 
když vystoupáte na slavičínský kopec 
Šabatec, na křižovatce u modelářského 
letiště, kde se cesta rozvětvuje do tří, 
se vydáte prostřední cestou směrem 
do lesa a dále k tzv. „vodárce“. Kolem 
„vodárky“ vede cesta mírně do kopce 
a zde už můžete sledovat žluté turis-
tické značky. Na místě zvaném Plošti-
ny se cesta stáčí prudce doleva a žlu-
tá turistická trasa Vás posléze zavede 

až do blízkosti přehrady. Zde můžete 
obdivovat nejen klidné přírodní sce-
nerie, ale rovněž se tu můžete setkat 
se známkami života zde žijících bobrů.

Od přehrady se Vám nabízí několik 
možností, kudy pokračovat. Zdatnější 
turisté se mohou stejnou trasou vrátit 
zpět do Slavičín. Rovněž se můžete se 
vydat dále po žlutých značkách do Boj-
kovic, nebo na vlakovou zastávku Ho-
stětín, odkud se můžete vrátit do Sla-
vičína vlakem. Trasa Slavičín – přehra-
da je dlouhá přibližně 7 km, trasa Sla-
vičín radnice – centrum Bojkovic při-
bližně 12 km. 

Více informací i mapy turistických 
tras a cyklotras v okolí Vám rády na-
bídneme v Městském incentru Slavičín.

Městské infocentrum Slavičín 

Slavičínský bajkap 2017
Slavič ínský bajkap byl prvním

závodem 5. ročníku série MTB –
V a l a š s k o k a r p a t s k é  c y k l o t o u r.
Letošnímu   XII. ročníku   Slavičínského
bajkapu počasí přálo. Závod se   konal
ve slunečném a  teplém počasí, na su-
ché trati. Pořadatelé si tak vynahradili
loňský deštivý a blátivý ročník.

Startovalo celkem 110 závodníků

ve  všech 12 kategoriích. Závod se 
obešel bez zranění a velkých pádů. 

Bajkapu se zúčastnili mladí cyklis-
té z   Moravy a   Slovenska, nejdále 
z Bratislavy. 

Nejvíce pódiových umístění získali 
členové týmu Tufo CykloZákladna Otro-
kovice – celkem pět.

Stanislav Petrů

Město Slavičín připravuje na červenec

Park párty
úterý 5. července 2017 v zámeckém parku ve Slavičíně

hudební program po celý den, vystoupí Skaláci, Nightrain, Dechová hudba 
Nivničanka, Darrock, Ukulele Orchestra jako Brno, Chmury, Eremy, Orient Rock
 Jerevan cup – nohejbalový turnaj
grilované speciality a různé druhy piv 
Traktoriáda – zájemci o účast v terénním
závodě různých druhů traktorů,
hlaste se na tel. č. 577 342 251 nebo 737 751 874.

Diabetický den

XVII. ročník turnaje O pohár
starosty města v nohejbale trojic

Diaklub Slavičín srdečně zve všechny
příznivce na Diabetický den, který se
koná v pátek 2. června 2017 od 8.30 
hodin v Sokolovně
Program:
8.30 Prezence
9.00 Zahájení a vystoupení dětí ze sou-
boru Vlárečka (MŠ Vlára)
9.30 Přednáška Správné používání tre-
kingových holí (nordic walking)
10.30 Přednáška Nemoci stáří – Alzhe-
imerova choroba
11.45 Oběd

10. června 2017, od 8.00 hodin, 
víceúčelové hřiště u Sokolovny Slavičín
Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin
Komentuje: Petr Koseček
Poháry a hodnotné ceny jsou připraveny!
Přihlášky: Městské infocentrum 
Slavičín, telefon: 577 342 251, 
nejpozději do 9. června 2017 ním roce čtyři plastiky: Šaty (Tomáš

Horka), Rybář (Pavel Jevčák), Ptáček
(Tomáš Horka), Hřib (Hana Ducháčko-
vá). Ve chvíli kdy vyjdou tyto řádky,
 budeme mít za  sebou už první – 
květnovou etapu práce na  nových
sochách. Snad se vše bude dařit, tak
jak má, a  lesopark do  podzimu oži-
ví nová díla. 

T o u t o  c e s t o u  d ě k u j e m e 
slavič ínskému panu farář i  Mons.
Mariánu Dejovi za  vstřícné přijetí
umělců a  za  poskytnutí prostor pro
realizaci soch.

Zdeněk Kutra

Občerstvení zajištěno. Vstup volný.
Akci finančně podpořilo město Slavičín.


