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Svoz bioodpadu
Oznamujeme občanům, že i v letošním

roce bude probíhat svoz bioodpadu (jedná 
se především o trávu, listí a posekané větve),
a to následující pondělky: 
v letním období – 8. června, 13. červen-
ce, 10. srpna
v podzimním období – 7. a 21. září, 5. a 19.
října, 2., 16. a 30. listopadu 

Tento odpad budou svážet Služby města
Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových
pytlích, které je možné zakoupit na odboru ži-
votního prostředí a správy majetku MěÚ Sla-
vičín za cenu 10 Kč za kus.

I nadále je možné bioodpad zdarma ode-
vzdat ve sběrném dvoře v areálu SMS Sla-
vičín, s. r. o. (po, st, pá 8.00 – 16.00 hodin,
út, čt 8.00 – 14.30 hodin, 1. sobota v měsíci
8.00 – 12.00 hodin) nebo na sběrném místě 
u kotelny Malé Pole (út, čt 12.00 – 16.00 ho-
din, so 8.00 – 12.00 hodin).

Svoz tříděného odpadu
plasty (žluté pytle) a nápojové kartony
(oranžové pytle): 24. 6.
papír (modré pytle): 17. 6.

 hudební program poo celý den
 doprovodný programm pro děti
 kuželkářský turnaj
 turnaj v nohejbale –  Jerevan cupp 

5. července 2015 – zámecký park Slavičín
výstava automobilů 
grilované speciality
různé druhy piv 
stánkový prodej

Máme pro Vás tip na prima cyklovyjížď-
ku, která vede ze Slavičína do Luhačovic. My
jsme se jí zúčastnili dne 12. května 2015 spo-
lu s žáky a učiteli z obce Horné Srnie a naší
školy. Cyklovyjížďky se také zúčastnili lidé
z úřadu města Slavičína včetně pana staros-
ty. Start byl na novém odpočívadle u cyk-
lostezky v Hrádku, kde jsme pomohli zasa-
dit strom přátelství – lípu. Od pana policisty

jsme dostali pokyny, jak bude cesta probíhat.
Jeli jsme kolem Pivečkova lesoparku směrem
na Nevšovou. Po delší cestě z kopce jsme mu-
seli vyjet prudký kopec. Poslechli jsme rady
pana policisty a z kopce jsme jeli opatrně,
abychom se nezranili. Vyjeli jsme na silnici,
která vedla ke kruhovému objezdu, kde jsme
sjeli dolů k přehradě. Tu jsme si objeli a za od-
měnu jsme se mohli vyřádit v lanovém cent-

ru. Moc se nám tam líbilo. Potom jsme vyra-
zili k autobusové zastávce, kde naše kola na-
ložili do auta a my jsme se vydali do Slavičí-
na na oběd. Měli jsme vepřový řízek s bram-
borem. Po společné fotce jsme se rozloučili
a jeli zpět ke škole. I s malými úrazy se nám 
tento výlet moc líbil. 

Tereza Ondrúšková a Taťána Janáčková,
žákyně ZŠ Malé Pole

Prima cyklovyjížďka žáků ZŠ Malé Pole

Ptají se lidé…
Nově otevřené odpočívadlo na hrádec-

ké cyklostezce je velice pěkné, ale kamín-
ky z odpočívadla se vynášejí na cyklostezku 
a působí problém hlavně in-line bruslařům. 
Prosím něco s tím udělejte.

Máte pravdu. Odpočívadlo bylo původ-
ně plánováno na jiném místě (v místě větve-
ní cyklostezky v Hrádku), ale bohužel vlast-
níci pozemků nebyli ochotni prodat potřeb-
né pozemky. Toto místo bylo více vzdáleno 
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ků na cyklostezce zde nehrozilo. Projekt aleků na cyklostezce zde nehrozilo Projekt ale
musel být přemístěn na stávající místo a pro-
blém je na světě (na cyklostezce). Zvažujeme
několik technických řešení (oddělovací trav-
natý pás, kamínky větších frakcí atd.), nako-
nec zřejmě zvítězí varianta vybudování od-
dělovacího pásu z mlatového povrchu. Vě-
říme, že po vybudování oddělovacího pásu
bude problém minimalizován.

Už dlouho nebylo nic slyšet o postupu
prací v muničních skladech Vrbětice. Jaká
je tam situace?

V muničních skladech se intenzivně pra-
cuje zejména na vývozu techniky a nezastaví
se ani pyrotechnici. Vývoz munice probíhá
denně, nicméně s ohledem na náročnou prá-
ci, spojenou s kontrolou a nakládáním muni-
ce, se odhad času, potřebného na kompletní
vyvezení munice, značně posunul. Z původ-
ní zhruba poloviny roku 2015 na 1. čtvrtletí
roku 2016. Perimetr je stále vyznačený pás-
kou a hlídaný armádou a Policií ČR a s jeho
zmenšení nemůžeme v nejbližší době počí-
tat. Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu
za pásku nevstupovali. Jednak hrozí nebez-
pečí na životě, jednak se jedná o přestupek,
který policie tvrdě postihuje. Současně radí-
me dodržovat rychlostní limit 50 km/h na sil-
nici Lipová – Haluzice. Opět ve vlastním zá-
jmu – policie rychlost často měří a přestupek
Vás bude stát jak peníze, tak body.

A ještě jedna prosba – zdržme se všichni
až do odvolání používání zábavné pyrotech-
niky. Jakýkoliv výbuch zábavné pyrotechni-
ky způsobuje zasahujícím pyrotechnikům vel-
ké problémy s identifi kací takových výbuchů
a případným přijímáním zbytečných a dra-
hých bezpečnostních opatření.

Po vývozu munice bude prováděna kom-
pletní pyrotechnická asanace celého prosto-
ru, která bude trvat řadu let.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka

nebytových prostor 
Nabídka na pronájem 

Město Slavičín nabízí do pronájmu ne-
bytový prostor v domě č. p. 751 ve Slavičíně
za velmi výhodných podmínek. 

Jedná se o volný nebytový prostor umístěný
v II. nadzemním podlaží domu č. p. 751, ulice
Mladotické nábřeží, v katastrálním území
Slavičín. Celková plocha nebytového prostoru
je 152 m2.

Nájemné je stanoveno za velmi výhodných
podmínek – po dobu šesti měsíců od uzavření
nájemní smlouvy bude nájemce hradit 
nájemné ve výši pouze 200 Kč měsíčně, poté
za nájemné místně obvyklé. 

Doba pronájmu: na dobu určitou
do 31. prosince 2022.

Podrobnější informace jsou uvedeny
na úřední desce města Slavičín nebo webových
stránkách města Slavičín a společnosti BTH
Slavičín – www.bth-slavicin.cz.

Město Slavičín nabízí do pronájmu
byt č. 21 v II. nadzemním podlaží domu 
č. p. 831, na ulici K Nábřeží, v katastrál-
ním území Slavičín.
 byt sestává z jednoho pokoje, předsíně, 
koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu
 celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje a balkonu je 38,90 m2

 výše měsíčního nájemného činí
1 168 Kč
 pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné vždy od 1. července 
každého roku maximálně o 20 % ročně 
a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh 
na služby spojených s bydlením (topení, 
voda, odpad...)

Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy či ob-
sahu žádosti o pronájem jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín 
a společnosti BTH Slavičín – www.bth-
slavicin.cz. 

Nabídky budou přijímány do 11. června
2015 osobně nebo poštou na adresu: BTH 
Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 
849, 763 21 Slavičín. 

pronájem bytu 1 + 0
Výběrové řízení na 

pronájem bytu 3 + 0
Výběrové řízení na 

Coounttry kroouuužek LITTTLEE BEEANS
v ZZOOO Lešnááá

Country kroužek LITTLE BEANS zatančil 
na mnoha akcích ve Slavičíně. Jako poděko-
vání jsme dětem připravili výlet s výukovým 
programem do ZOO Lešná. Jeli jsme autobu-
sem, který nám propůjčila fi rma TVD. Na za-
čátku trasy nás čekaly dvě průvodkyně, které 
nás rozdělily na dvě skupiny. Celou trasu „Af-
rická savana“ s námi prošly a u každého zví-
řátka nám vyprávěly ty největší zajímavosti. 
Bylo to moc poučné a také zábavné. Na kon-
ci trasy nás čekali rejnoci. To byl vůbec nej-
větší zážitek, protože jsme si je mohli hladit 
a také jsme je krmili. Loučení se zoologickou 
zahradou bylo opravdu těžké, a tak jsme si 
slíbili, že příští rok pojedeme znovu. Děku-
jeme fi rmě TVD a panu Ing. Ottu Durďákovi
za sponzorský dar, díky kterému máme vel-
ký zážitek, který nám už nikdo nevezme. Po-
děkování také patří městu Slavičín za podpo-
ru při naší práci. 

Tanečníci a vedoucí country kroužku 
LITTLE BEANS

Projekkt „MYYYY JSME KAMMARÁDI““

V tomto školním roce začala spolupraco-
vat třída IV.B se ZŠ praktickou a ZŠ speci-
ální Slavičín. Děti z Hrádku nás navštívily 
při výuce, kde jsme se společně představi-
li – první akce byla pečení perníků v před-
vánočním čase. Na Velikonoce jsme se se-
tkali znovu při pečení velikonočních jidášů. 
Dalším důležitým setkáním byla 7. května 
2015 Dopravní výchova, kde jsme si všich-
ni v první části zopakovali základní pravi-
dla bezpečnosti a značky. Žáci IV.B praco-
vali jako lektoři a pomocníci pro děti ze ško-
ly v Hrádku. Ve druhé části proběhla jízda 
zručnosti přes různé překážky. Děti jezdily 
vytyčenou trasou, čtvrťáci dohlíželi a po-
vzbuzovali svoje kamarády a na konci celé 
akce si také zkusili svoji zručnost na kole. 
Celé akci byla přítomna Městská policie Sla-
vičín, která všem vysvětlila pravidla bezpeč-
nosti, popsala dětem, jak má vypadat správ-
ně vybavené kolo a pomáhala u nejtěžší pře-
kážky. Na konci dostalo každé z dětí diplom 
a sladkou odměnu. Všem se celý den moc lí-
bil a s pocitem dobře vykonané práce jsme 
odcházeli na zasloužený oběd. Dětem patří 
velký dík za snahu, ochotu a sportovní cho-
vání. Městské policii děkujeme za pomoc 
a odborný výklad.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat 
všem žákům naší školy za vystoupení ke Dni 
Matek. Poděkování patří i Toníkovi Šmotko-
vi za krásnou písničku.

Mgr. Šárka Končická

ZŠ Malé Pole

Město Slavičín nabízí do pronájmu
bezbariérový byt č. p. 12 v I. nadzemním
podlaží domu č. p. 832, na ulici Středová,
v katastrálním území Slavičín.
byt sestává ze tří pokojů, předsíně, 
koupelny, WC, sklepní kóje a balkonu
celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepní kóje a balkonu je 88,49 m2

výše měsíčního nájemného činí
2 781 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné vždy od 1. července 
každého roku maximálně o 20 % ročně 
a míru infl ace stanovenou ČSÚ
nájemné je uvedeno bez záloh na služby 
spojených s bydlením (topení, voda, 
odpad…)

Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, ob-
sahu žádosti o pronájem jsou uvedeny 
na úřední desce města Slavičín nebo 
webových stránkách města Slavičín 
a společnosti BTH Slavičín – www.bth-
slavicin.cz

Nabídky budou přijímány do 11. června
2015 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické 
nábřeží 849, 763 21 Slavičín.
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Základní škola Slavičín-Vlára
Deen předškoooláčka

Naši budoucí prvňáčci přišli 12. květ-
na 2015 do školy mezi žáky 1. a 2. ročníku
na „zkušenou“. Někteří bázlivě, jiní odvážně 
zamávali rodičům a vstoupili do třídy, kde
na ně čekali jejich kamarádi, zkušení školá-
ci, aby jim byli celou dobu nablízku a pomá-
hali jim. Děti si společně opakovaly pravole-
vou orientaci, obrázkové počítání, vytleskává-
ní slabik, barvy, dokreslovaly obrázky a dba-
ly na správné držení tužky. Trénovaly také
hlásky k obrázkům. Vyzkoušely si i přestáv-
ky - svačily, hrály si a skotačily. Paní učitel-
ky z nich měly velkou radost. Předškoláci už
ví, co je od září čeká. A my jim přejeme, aby
po prázdninách radostně vykročili do školy
a těšili se na nové spolužáky i paní učitelky.

Mgr. Darja Konečná

Ekkotýdden 

U příležitosti blížících se
oslav 10. výročí vzniku Ekoškol
proběhl v 5. ročníku ve dnech
20. – 24. dubna 2015 nevšední
Ekotýden. Ve výuce všech před-

mětů se prolínalo téma ekologie a ochrana
životního prostředí. Vyučování probíhalo
na různých místech se zajímavými lidmi.
Žáci se věnovali ekohraní – tvorbě výrob-
ků z odpadových materiálů, které pak vy-
stavili ve školní galerii. Den prožitý v  En-
vicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli s vý-
ukovým programem o ochraně přírody byl
obohacen o prohlídku ekofarmy a projížď-
ku koňským povozem. Následovala návštěva
pracovnic fi rmy Rumpold ve škole a beseda
našich žáků s nimi na téma odpady a recyk-
lace. Tradiční celoškolní oslava Dne Země
v Pivečkově lesoparku byla tím nejlepším
zakončením týdenního projektu. 

Doprovodné motto: „Chceme-li pro příro-
du něco udělat, musíme ji nejdříve dobře po-
znat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít 
sami u sebe“ si naši páťáci prožili a osvojili.

Mgr. Hana Majeriková

Faascinnující cceeesta věddy 
panneb eexkurzzzee v Experimmenntáriu

Že věda může být zajímavá? Hravá?
A k tomu ještě inspirativní? O tom se pře-
svědčili žáci 6. až 8. ročníku v Experimen-
táriu, které je součástí Střední průmyslové
školy v Otrokovicích. Ve třech patrech jedné
budovy je možné spatřit celou řadu exponá-
tů, funkčních systémů a spoustu pracovních
míst připravených k vlastnímu bádání, obje-
vování a experimentování. Tematicky jsou
prostory rozděleny na část mechaniky, bio-
logie, fyziky, matematiky a chemie. Žáci se
moc pobavili, když si na oči nasadili brýle,
které imitují stav člověka v opilosti nebo to,
jak vidí hmyz. Dokonce je upoutala i obyčej-
ná toaleta, která je v Experimentáriu rozřezá-
na tak, aby bylo vidět, jak se čerpá voda a co

se děje s vodou při spláchnutí. Vše důkladně
prozkoumat, objevit a vyzkoušet by vyžado-
valo minimálně týden pobytu. Tak trošku mů-
žeme závidět blízkým školám, které mohou
mít na tomto báječném místě běžnou výuku
či odpolední kroužky. 

Ing. Hana Vyoralová

Skkvěléé sporrttoovní výýsledkyy – 
pmeedaiile proo slavičínnskoou zzákladdkkku!

Během uplynulého měsíce dosáhli žáci
naší školy vynikajících výkonů i sportovních
úspěchů. Zúčastnili jsme se turnaje v nohej-
bale, odehráli spoustu fotbalových turna-
jů v kategorii dívek i chlapců, reprezento-
vali školu na mezinárodním turnaji ve sko-
ku vysokém na Slovensku v Nové Dubnici
a ti nejmenší odehráli oblíbený turnaj Mc-
Donald ś Cup. Na naše sportovce jsme prá-
vem pyšní, posuďte sami:
 Nohejbalový turnaj – starší kategorie
– 1. místo, mladší kategorie – 2. místo
Coca Cola Cup dívky – okresní fi nále –
2. místo
Minikopaná – Valašská sportovní liga –
3. místo
McDonald´s Cup 1. – 3. třída – oblastní
kolo – 1. místo
McDonald´s Cup 1. – 3. třída – okresní fi -
nále – 1. místo

Mgr. David Ptáček

Noovoddubnicckkká laťkaa

V pátek 24. dubna 2015 přijala naše škola
pozvání v rámci projektu přeshraniční spolu-
práce s partnerskou školou Janka Kráľa v Nové
Dubnici na 35. ročník mezinárodního atletic-
kého mítinku ve skoku vysokém „Novodub-
nická laťka“. V silné konkurenci slovenských
škol se všech sedm našich atletů neztratilo,
šest z nich dosáhlo na medailová umístění.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie: Patrik Kulíšek – 1. místo, Kate-
řina Dědková – 1. místo, Adam Číž – 2. místo
II. kategorie: Martin Huťa – 2. místo
IV. kategorie Michal Černý – 1. místo, Ni-
kola Maňasová – 1. místo

Všem sportovcům blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy a města 
Slavičín. Poděkování patří rovněž všem vyu-
čujícím tělesné výchovy za přípravu. 

Mgr. Aleš Ptáček

Scééniccké čteennní – popprvéé v naší škkooole

Přimět děti ke čtení – to je velká snaha nás 
učitelů nejen v dnešní době. Proto nás zaujala
nabídka scénického čtení. Díky hercům Slo-
váckého divadla z Uherského Hradiště bylo 
dětem vtipně ukázáno, co všechno zajímavé-
ho a netradičního se dá zažít, jen vzít knihu
do rukou a začíst se do ní. V tomto případě to 
byly knihy Miloše Macourka. Během předsta-
vení herci s dětmi spolupracovali a vtahovali 
je do děje zábavnými poznámkami.

Představení, ne divadlo, bylo inspirací i pro 
učitele. Nadchnout děti, udělat si vlastní před-
stavení, kdy nepotřebují velké kostýmy, kuli-
sy ani mnoho času – jen to zkusit.

Určitě jsme oblíbené herce neviděli na-
posledy a těšíme se na další scénické čtení
u nás ve škole.

Mgr. Věra Dorúšková

Strromm srdcí

Když jsme se společně s třídou 6. A zamýš-
leli nad tématem soutěže „Srdce s láskou da-
rované“, kterou vypsal časopis Age, napada-
la nás spousta lidí, jimž by chtěli žáci podě-
kovat. Samozřejmě jsme začali maminkami, 
babičkami, rodiči obecně, učiteli, až v jednom 
okamžiku několik dětí najednou zareagovalo 
naprosto stejně: „Také tým luďom, co hlídajů 
ten sklad, aby sa to už neopakovalo!“. A na-
jednou byli všichni pro a měli jasno. Dostali 
možnost se nejen ze svých pocitů vypovídat, 
ale i zamyslet se nad sledem událostí, který-
mi tehdy procházeli. Nad profesemi lidí, kte-
ří se „zcela samozřejmě“ starají o naši bez-
pečnost. A protože jich není málo, výtvarnou 
část této soutěže pojali žáci tak, aby své „sr-
díčko“ dostal každý, kdo se na jejich bezpečí
podílí. Nakonec díky své snaze a trpělivé prá-
ci se z 550 prací žáci umístili na 4. – 10. mís-
tě a každý žák byl odměněn drobnými cena-
mi od fi rmy Optys. Nyní chodí stále s další-
mi nápady, komu poděkujeme příště. Už to
samotné zamyšlení nad tím, kdo si poděková-
ní zaslouží, je odměnou zase pro nás ostatní.

Mgr. Ludmila Jandíková

Z ppohádky dddo pohádkyy 20015 – zz pohleduu 
jzaačínaajících „„„režisérů““

V měsíci dubnu členové divadelního a ma-
ňáskového kroužku při ZŠ Slavičín-Vlára za-
hráli pohádková představení pro děti z MŠ 
Vlára, Malé Pole a Hrádek a rovněž pro žáky
1. a 2. tříd naší školy. 

Nové herecké i režisérské obsazení na-
studovalo tři pohádky, jejichž výběr byl po-
nechán na dětech. Že to byla správná volba 
poznali z veselých a mnohdy vtipných reak-
cí malých diváků. Představení si užívalo jak 
malé publikum, tak také herci samotní, kte-
rým nechyběla odvaha improvizovat a před-
vést svůj talent. 
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Zřejmě největší trému prožívali naši diva-
delníci před vystoupením pro dospělé – ro-
diče a známé. Obava byla ovšem zbytečná.
Za svůj báječný výkon získali potlesk a po-
chvalu všech přítomných v kinosále školy.

Co čeká na malé herce nyní? Přece prázd-
niny a po nich zase hurá „na jeviště“.

Mgr. Jana Surá, Bc. Martina Ptáčková

Vnnímááním ppřřřítomnoosti ovllivňujeemmme 
buudouucnost.....

Rozumíme my, dospělí, dnešní mláde-
ži a společnosti vůbec? Snažíme se alespoň
pochopit mnohdy rozporuplné postoje a ko-
mentáře naší mládeže? Jak mají chápat spo-
lečnost oni sami, když se to teprve učí! A při-
tom je to tak snadné...

Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně každo-
ročně vyhlašuje literární soutěž s názvem
„Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili bu-
doucnost“ pro žáky středních škol a 9. ročníky
škol základních. Je proto velkým úspěchem,
že v této v podstatě středoškolské kategorii
uspěla a zvláštní ocenění poroty si za svou
poezii o vnímání současného světa převzala
žákyně 9.A Gabriela Šmotková. Její vnímání 
a ztvárnění je i přes fůru problémů optimis-
tické. Snad její tvorba přiměje čtenáře rovněž
k hledání toho dobrého kolem nás. K oceně-
ní gratulujeme a přejeme další úspěchy v li-
terární tvorbě a spoustu nadšených čtenářů.
(Krátkou ukázku z její tvorby si můžete pře-
číst na www.zsslavicin.cz/aktuality). 

Mgr. Ludmila Jandíková

Přřípraava žákkků na teechnnickké oborryyy

V rámci společného projektu probíhala
v letošním školním roce výuka pracovních
činností žáků 9. ročníku v prostorách GJP
a SOŠ Slavičín. Každá 9. třída zde absolvo-
vala 8 vyučovacích hodin. Zástupce ředite-
le Ing. Michal Horalík nejprve provedl žáky 
nově zrenovovanými dílnami a odbornými
učebnami. Následovalo seznámení s nabíd-
kou učebních oborů s možnostmi pozdější-
ho pracovního uplatnění. Pak se žáků ujali
mistři odborného výcviku, pod jejichž vede-
ním se učili základním pracovním úkonům 

spojeným se zpracováním dřeva a kovu. Dru-
há část návštěv se odehrávala v oddělení mo-
derních technologií. Zde se prakticky sezná-
mili s 3D tiskárnou, technickými roboty a vy-
užitím laseru. S velkým ohlasem se setkala
možnost vypálit si vlastní text nebo obrázek.
V úplném závěru se deváťáci seznámili s vy-
užitím dnes velmi populárního dronu a vy-
zkoušeli si jeho ovládání.

Návštěvy SOŠ tak podpořily u našich žáků
zájem o technické obory, o které je v současné
době na trhu práce velká poptávka. 

PaedDr. Karel Máťa

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího 
řízení do prvních ročníků pro obory:
36-52-HH/01 Innstalattér
26-51-HH/01 EElektrikkář
23-68-HH/01 MMechannik opraváářř moto-
rových vozzidel
65-51-HH/01 KKuchař--číšník
64-41-L//51 Poodnikánní, v nástavbběěě – den-
ní/ 2 rokyy
64-41-L/51 Poodnikánní, v nástavvbběě – dál-
kové/3 rokky
Další inforrmacee na teleefonu: 603 11448 250 
– Ing. Horalík. 

Ússpěcchy škooolly v kvěětnuu

Dějepisná soutěž studentů gymnázií
2015
Po krajských kolech, která proběhla v České
a Slovenské republice 8. dubna 2015, patří na-
šemu gymnáziu skvělé 8. místo. Do soutěže se
zapojilo celkem 263 gymnázií, z krajských kol
postoupily automaticky 3 první týmy. Naše stu-
dentky Vendula Holková, Tereza Machovská
a Kamila Nováková budou tak reprezentovat 
Zlínský kraj v mezinárodním fi nále, které se
uskuteční na podzim v Chebu. Tématem le-
tošního ročníku jsou dějiny Protektorátu Če-
chy a Morava a Slovenského státu.

Velký úspěch v Chemické olympiádě
Josef Tomeček z kvinty je mimořádný talent 
v přírodních vědách, získal 1. místo v kraj-
ském kole ChO kategorie B i kategorie C, kte-
rá je kategorií vyšší, než kterou má Josef To-
meček řešit.
2. místo obsadila Eliška Hercová v XIX.
ročníku literární soutěže „Vnímáme přítom-
nost, abychom ovlivnili budoucnost“, kate-
gorie poezie. 
Blahopřejeme Tobiáši Křekovi ke 3. mís-
tu v krajském kole Astronomické olympiá-
dy kategorie GH.
Pythagoriáda okrskové kolo
6. ročník – prima: 1. místo – Hubert Plášek
7. ročník – sekunda: 5. místo – Amálie Ma-
ryášová
8. ročník – tercie: 3. místo – David Maryáš,
4. místo – Petra Suchánková
 Sportovní úspěch našich žáků
Na 12. ročníku mistrovství ČR o nejzdatněj-
ší mládež a střední školu se žáci naší školy 
umístili na krásném 4. místě. Na úspěchu se
podíleli – Eliška Strejčková (Sp), Sára Tomán-
ková (Kn), Vendula Machů (G2), Jana Rako-
vá (MS – 2), Richard Soja (G2), Tomáš Cho-
vanec (G3), Radek Miklas (MS – 2), Martin 
Hořák (SM – 3).
Úspěch v biologii
Vendula Machalová vybojovala v konkuren-
ci 41 účastníků 1. místo v okresním kole Bi-
ologické olympiády kategorie D. Blahopře-
jeme a přejeme hodně úspěchů v krajském 
kole v ZOO Lešná.
Michal Holek z tercie vybojoval v silné kon-
kurenci krásné 2. místo v okresním kole Bio-
logické olympiády kategorie C. Blahopřejeme 
a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Na fl orbalovém turnaji žáků v ZŠ Bru-
mově-Bylnici získali studenti školy 2. místo.
 Dne 27. dubna 2015 se uskutečnilo kraj-
ské kolo SOČ v Uherském Brodě:
1. místo – obor matematika: Štěpán Trčka (po-
stup do celostátního kola)
2. místo – obor chemie: Pavel Sova (postup
do licitace o účast v celostátním kole)
3. místo – obor biologie: Jitka Jemelková
1. místo – obor informatika: Štěpán Trčka (po-
stup do celostátního kola)
4. místo – obor fyzika: David Maryáš, Mi-
chal Holek
5. místo – obor strojírenství: Adam Fojtů, Lu-
děk Bařinka
4. místo – obor učební pomůcky: Jakub Še-
bák, Jakub Trčka

Všem děkujeme za příkladnou reprezen-
taci našeho gymnázia.

Seetkánní s abbssolventty gymnnázia

V pátek 17. dubna 2015 proběhlo na gym-
náziu setkání našich absolventů se studen-
ty druhých a třetích ročníků. Bývalí studenti 
Vít Zemčík, Marek Slovák, Ivana Častulíková, 
Nela Zemčíková, Pavel Studeník, Jakub Oce-
lík, Petr Křemenský a Michal Ščuglík vyprá-
věli našim studentům o studiu na vysoké ško-
le a o následném pracovním uplatnění. Ab-
solventské přednášky byly pro naše žáky vel-
kým přínosem, protože se díky nim dovědě-
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li cenné informace o svých vysněných obo-
rech a profesích. Studenti mohli nahlédnout 
do tajů strojního inženýrství, překladatelství
a tlumočnictví, politologie, informatiky, žur-
nalistiky a designu. 

Sppoluppracujjeeeme s MMŠ vv Jeestřabíí

Dlouholeté přátelství žáků dramatického
kroužku Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavi-
čín pod vedením Mgr. Šárky Černíčkové a dětí
z MŠ Jestřabí vyvrcholilo 24. dubna 2015 spo-
lečným vystoupením u příležitosti 40. výro-
čí školky v Jestřabí. Jde o netradiční herecké
spojení malých dětí ze školky a studentů na-
šeho gymnázia v pohádce Dvanáct měsíčků,
autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

V ttercii jsmeee testovaali kkommpetenncee

Naši studenti tercie se zúčastnili celore-
publikového testování kompetencí v projek-
tu SCIO. Hodnoceny byly kompetence: řeše-
ní problémů, komunikace ve vztazích a prá-
ce s informacemi.

Hodnocení bylo rozděleno od nejlepší-
ho po nejhorší: „specialista – profík – obje-
vitel – průzkumník – začátečník“. Naši stu-
denti byli všichni zařazeni ve všech 3 kompe-
tencích mezi „specialisty a profíky“ na rozdíl
od většiny ostatních 2 340 testovaných žáků
7. tříd a tercií. Přehledy výsledků o testování
na www.gjpsossslavcin.cz. 

Stááž vv Pařížžii a Londdýněě

První květnový týden strávilo 62 studen-
tů naší školy ve dvou nejvýznamnějších me-
tropolích Evropy. První zastávkou naší velké
skupiny byla Paříž. Navštívili jsme mnoho pa-
mátek, vyjeli na Eiffelovu věž a prohlédli si
Versailles. Mnoho věcí nás nadchlo a přes-
tože nám počasí nepřálo, určitě se do Paříže
jednou vrátíme. V Anglii jsme zažili jak krásu
venkova při naší dobrodružné cestě na Hever
Castle, tak i atmosféru multikulturního Lon-
dýna. Vyzkoušeli jsme si naši angličtinu při
ubytování v rodinách i při nákupech v Oxford
Street, prohlédli jsem si korunovační kleno-
ty v Toweru a prošli se místy, kudy kráčela
evropská historie. Zažili jsme déšť, sluníčko,
vichr s květy platanů, bouři na moři. Nadchli
nás bílé Doverské skály i velcí racci, kteří naši
loď doprovázeli. Byl to pěkný zážitek i dobrá
zkušenost pro nás všechny.

Mgr. Hana Urbanová

Uččiteléé praccuuují v proojekktu 
OPP VKK „ICTT nnás bavví“ 

Ve dnech 12. a 13. května 2015 proběh-
ly další semináře pro pedagogy zapojené
do projektu ICT nás baví, registrační čís-
lo CZ.1.07/1.3.00/51.0015, se zaměřením
na vzdělávání v oblasti využití moderních
mobilních dotykových zařízení ve výuce.
V rámci tohoto projektu obdržel každý za-
pojený učitel dotykový notebook, který vy-
užívá při výuce ve svých předmětech. Hlav-
ním cílem projektu je zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků při integraci in-
formačních a komunikačních technologií
do výuky, podpora vedení školy v procesu
zavádění ICT koučováním, podpora pedago-
gů při integraci ICT prostřednictvím mento-
ringu. Celková výše nákladů je 670 000 Kč.

Čeeskýý den pprrroti rakkovině 22015

Ve středu 13. května 2015 proběhla sbír-
ková a osvětová akce Český den proti rako-
vině (tzv. Květinový den). Předmětem pro-
deje, který organizovala naše škola, byly ky-
tičky měsíčku lékařského za minimální pří-
spěvek 20 Kč. Získané fi nanční prostředky
jsou určeny na prevenci a léčbu onkologic-
ky nemocných pacientů. Děkujeme za Váš
příspěvek.

Occeněění učitteelů Mgrr. PPavla Mikuullčíka 
g y ja MMgrr. Jitkyy Majcovvé

Mgr. Jitka Majcová a Mgr. Pavel Mikul-
čík byli 5. května 2015 v Kongresovém cen-
tru ve Starém Městě oceněni jako nejlepší
pedagogové ze všech středních škol v kraji
za preventivní programy v roce 2013/2014
k řešení sociálně patologických jevů. Děku-
jeme oběma za jejich příkladnou práci, kte-
rá utváří a posiluje dobré jméno naší střed-
ní školy ve Slavičíně.

Terénnní úpraaavy na SSOŠŠ

V rámci ukončení stavebních prací při re-
konstrukci areálu SOŠ proběhly v jarním ob-
dobí terénní úpravy v okolí areálu. Bylo vy-
sazeno několik stovek keřů, desítka stromů
a okrasných květin. Věříme, že nejenom žáci
a zaměstnanci školy, ale také návštěvníci,
uchazeči o studium a jejich rodiče či fi rem-
ní partneři ocení komplexní změnu původně
velmi zastaralého areálu SOŠ.

Škkola podallaaa projekkt ddo OOP VK

Projekt zaměřený na podporu čtenářské 
gramotnosti ve výši 470 000 Kč podala škola 
do OP VK. Klíčovými aktivitami budou za-
hraniční stáže studentů do Německa, indivi-
duální stáž učitele francouzštiny do Francie,
sdílení vyučovacích hodin u partnerů v SOŠ
Dubnici nad Váhom a Gymnáziu Dubnice 
nad Váhom ve strojírenských a přírodověd-
ných předmětech. Nepodstatnou aktivitou 
bude nákup 100 literárních knih.

centrum R-EGO
Poradenské 

PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ 
TÁBOR „KAMARÁD“
Kdo se může přihlásit? 
Tábor je určenn pro kluuky i holkky ve věku 
od 7 do 15 let.
Jaké je zaměření tábora? 
Náš tábor je orrientovanný hlavněě na zážitek 
dětí ve volnýchh dnechh prázdninn. Program
je dále zaměřeen na rozzvoj komuunikačních
dovedností, týmovou sspoluprácci, kreativi-
tu, tělesnou zddatnost, zzvyšováníí sebedůvě-
ry a v neposleddní řadě na osvojeení praktic-
kých informaccí.
Termíny a časový harmonogram:
I. termín – příměstskký tábor Kamarád:
od 2. do 10. čeervence 22015
Tento termín jje rozděělen do ddvou týdnů,
vzhledem k tommu, že vvychází sttátní svátek
na pondělí 6. červencce. Příměsstský tábor 
bude trvat nikooliv pět ppracovních dnů, ale 
šest. Cena 1 0556 Kč.
II. termín – ppříměstsský tábor  Kamarád: 
od 3. do 7. srpna 20155
Cena 880 Kč.
Co je v plánu?
 výtvarné, litterární aa diskusnní aktivity
 závody, souutěže, skuupinové hhry
 výlety (jízdaa na konii, koupánní, gastrono-
mická show, okkolní vessnice a mměsta apod.)
 relaxační akktivity 
 zajímavé a nové infformace (videa, PC,
zážitkové činnnosti v kllubu i vennku)

Program je připraven denně, vždy 
od 8.00 do 16.000 hodinn.
Cena zahrnuje: 
obědy, odpoleední svaačiny, pitný režim, 
vstupné, jízdnné, zázemmí v klubbu, pedago-
gický dohled aa pomůccky potřeebné k jed-
notlivým činnoostem.

Činnost o. ss. R-Ego dlouhodoobě podpo-
rují: Ministerstvo prácce a sociáálních věcí,
Ministerstvo škkolství, mmládeže aa tělovýcho-
vy, Zlínský kraaj, městoo Slavičínn.

Kontakt: Poradensské centrrum R-Ego, 
nám. Mezi Šennky 19, 7763 21 Slaavičín, tele-
fon: 577 341 4446, mobiil: 732 713 014, web: 
www.r-ego.cz.

GJPP a SOOŠ Slavvičín pořáddá
Příměstský tábor s angličtinou, 

tvořivými hrami a sportem
133. – 177. červvence 20155

Informaace: Ing. Horaalík (603 14488 250)
(pro dětii od 8 ddo 12 llet, v budovvěě SOŠ)
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ZUŠ Slavičín
Dny otevvřenýých 

dveří vv ZUŠŠ Slavvičín 
y ýý

spojenné see zápiisem
doo hudebnního oborru
 doo pěveckkých sborrů
do  výtvarnného oboru

Dny ootevřenných dveří 
se kkonají vve dnechh 

15. – 17. června 2015 
od 16.30 do 18.30 hodin

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin

Ve vzdělávacím středisku je možné vy-
užívat 12 PC a internet zdarma. Za popla-
tek je možnost tisku, kopírování a ukládání
dokumentů na média, vazba dokumentů do
kroužkové vazby, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč 
 Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Základy práce na počítači – 20 hodin –
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin –
700 Kč 
Tvorba webových stránek – 20 hodin –
850 Kč 
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč 
Základy daňové evidence – 30 hodin –
1 000 Kč 

Nutný počet pro otevření kurzu je mini-
málně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním
čísle 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používá-
me různé kreativní techniky. Bližší infor-
mace: paní lektorka Eva Bartošová, telefon:
777 913 782.

Každé úterý v 16.00 hodin v Horákově
vile, v prvním podlaží.
Plán aktivit na červen: 2. června – skládání
z papíru, 9., 16., 23. a 30. června – háčkování
Připravujeme pro Vás:
Helfíkův Kotár – 6. června 2015,
od 8.00 hodin

Srdečně zveme příznivce soutěžení
na 14. ročník tohoto závodu proloženého
ukázkami záchranářských technik, policejní
akce, vyprošťování raněných a dalším dopro-
vodným programem – např. vystoupí WAR
SPORTS TEAM.

Akce se koná v Pivečkově lesoparku
ve Slavičíně. Občerstvení pro návštěvníky
zajištěno. Soutěžíme za každého počasí!
Výtvarný příměstský tábor –
13. – 17. července 2015
Anglický příměstský tábor –
3. – 7. srpen 2015

Ohhléddnutí zaaa XIX. roočnníkem 
Litterární souuutěže střředníchh škol

Dne 28. dubna 2015 se uskutečnilo
v obřadní síni Městského úřadu ve Slavi-
č íně slavnostní v yhlášení v ýsledků
XIX. ročníku literární soutěže s mottem:
„Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili
budoucnost“.

Soutěž vyhlašuje Nadace Jana Pivečky

ve spolupráci s Gymnáziem Jana Pivečky 
a Střední odbornou školou Slavičín a s Gym-
náziem v Dubnici nad Váhom pro studenty 
středních škol Zlínského a Trenčianského 
kraje. Zúčastnit se mohou také žáci 9. ročníků 
vybraných základních škol. Odbornou poro-
tou jsou hodnoceny práce v kategorii próza 
a poezie. 

V kategorii próza zaslalo do soutěže svoje 
práce 32 autorů z 9 škol. Odborná porota 
vybrala a ocenila 6 autorů z 5 škol:
1. Monika Zemanovičová – Střední zdravot-
nická škola Trenčín
2. Silvia Zápotočná – Střední zdravotnická 
škola Trenčín
3. Zdislava Pavlůsková – Základní škola 
Vlachovice

Vzdělávacího střediska
Informace

     
     Výtvarný tábor – 13. 7. – 17. 7. 2015 Anglický tábor – 3. 8. – 7. 8. 2015  
     Program zahrnuje pestrou nabídku aktivit, jako míčové hry, stolní hry, soutěže, návštěvu  
     koupaliště,  celodenní  výlet, malování, kreslení a zajímavé tvoření, procházky,…  
    Organizovaný program probíhá každý den od 8:00 do 15:30 (možnost příchodu již v 7:00).  
    Tábor je určen dětem ve věku 8-14 let. Cena: 1200 Kč. Cena zahrnuje: Teplé obědy, svačiny,  
    pitný režim, vstupné, lektorné, výtvarný a učební materiál.  
     Kontaktujte nás: 571 110 425, 739 095 315 nebo na adrese Nadace Jana Pivečky,  
     Horní náměstí 111, Slavičín. 
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4. David Erik Bernátek – Gymnázium
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín
5. Ivana Bortelová – Gymnázium Dubnica
nad Váhom
Eliška Buzášová – Gymnázium Kroměříž
V kategorii poezie se přihlásilo 16 autorů z 8
škol. Odborná porota ocenila 6 autorů z 5 škol:
1. Miroslav Igaz – Gymnázium J. Jesenského
Bánovce nad Bebravou
2. Eliška Hercová – Gymnázium Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín
3. Pavel Soldán – Tauferova střední odborná
škola veterinární
4. Marek Borik – Gymnázium J. Jesenského
Bánovce nad Bebravou
Štěpán Haschka – Masarykovo gymnázium
Vsetín

Zvláštní cenu odborné poroty si v katego-
rii poezie odnesla Gabriela Šmotková ze Zá-
kladní školy Slavičín Vlára.

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Lukáš a Monika Svobodovi – dcera Kristýna
Jan Pinďák a Ludmila Rajzlová – dcera Sára
Radek Tarabus a Monika Svitáková – dcera 
Sabina
Filip a Tereza Haragovi – dcera Agáta
Aleš a Pavlína Kepákovi – dcera Barbora

SŇATKY – DUBEN
Michal Schmiedl a Vendula Studeníková

26. 4. 2015 Jiřinka Matulíková, 90 let, Slavičín
29. 4. 2015 František Novák, 71 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského
zpravodaje narození Vašeho dítěte nebo uzavření 
manželství, dostavte se, prosím, na matriku
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu
se zpracováním a zveřejněním osobních údajů
na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Caamoliga 2000014/20015

V pátek 24. dubna 2015 proběhlo na zámku
ve Slavičíně slavnostní vyhlášení výsledků
amatérské kuželkářské soutěže Camoliga
2014/2015. V úvodní části programu byly
prezentovány výsledky jednotlivých družstev
a činnost kuželkářského klubu a dále pak
proběhlo vlastní vyhlášení výsledků amatér-
ské soutěže. Letošní ročník Camoligy hrálo 20
družstev. Trofeje vítězům a pamětní plakety
všem zúčastněným týmům předával starosta
města Ing. Jaroslav Končický a prezident 
kuželkářského klubu, majitel fi rmy Camo,
Ing. Rudolf Fojtík. V silné konkurenci se
na prvním místě umístili Šéfíci, na druhém
místě družstvo ZŠ Vlára a třetí skončilo Camo.
Nejlepší profi  hráčkou se stala Alena Kant-
nerová, nejlepším kuželkářem – amatérem
Ivo Fila, v kategorii žen byla první Alena
Raková a v dorostenecké kategorii zvítězil
Jakub Pekárek. ZŠ Vlára a Camo se jako loňský
první a druhý tým amatérské kuželkářské
soutěže zúčastnily v sobotu 16. května 2015
kvalifi kace Mistrovství ČR neregistrovaných
hráčů v Olomouci. Finále se hraje 30. – 31.
května 2015 v Přerově. Účast slavičínských
družstev na MČR NERE je prezentace nejen
Kuželkářského klubu Slavičín, ale také našeho
města. V bojích o titul Mistr ČR NERE 2015
přejeme slavičínským kuželkářům hodně
štěstí a pevnou ruku! Více informací o výsled-
cích soutěží a činnosti Kuželkářského klubu
Slavičín se dozvíte na webových stránkách
www.kkslavicin.cz.

Tandeemy 200115

V týdnu od 27. dubna do 1. května 2015
proběhl na naší kuželně turnaj tandemů v ka-
tegoriích registrovaných a neregistrovaných
hráčů. Celkem se přihlásilo 17 registrova-
ných a 36 neregistrovaných dvojic. Kategorii
registrovaných hráčů vyhrála dvojice Broni-
slav Fojtík, Richard Ťulpa výkonem 881 pora-
žených kuželek, kategorii neregistrovaných
hráčů vyhrála výkonem 850 poražených ku-
želek dvojice Zdeněk Motúz, Roman Vašička
st. Tento turnaj získal mezi kuželkáři velkou
oblibu, a tak se již nyní můžete těšit na další,
který proběhne v měsíci září před začátkem
nového ročníku amatérské kuželkářské sou-
těže Camoliga.
 Prezentace firem – nabízíme firmám
možnost své prezentace v prostorách kuželny,
informace na telefonu: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček.
 Pronájem kuželny – pronájem zrekon-y
struované kuželny – 1 hodina/150 Kč/1 dráha
– vhodné pro skupiny i jednotlivce, informace
na telefonu: 604 715 537 – Pavel Sláma.

www.kkslavicin.cz

Kuželkářský klub Slavičín 

Dne 2. dubna 2015 se starší žáci SK Snipers
Slavičín zúčastnili fl orbalového turnaje star-
ších žáků v Bojkovicích. V konkurenci pěti
týmů tento turnaj vyhráli bez ztráty bodu.
Při absenci brankářské jedničky Petra Krůže-

Florbal – starší žáci

li byl po dobrém výkonu vyhlášen nejlepším 
brankářem Lukáš Fojtík a nejlepším střelcem 
byl Martin Grünwald. Chci poděkovat Milanu 
Fojtíkovi za dobré vedení při turnaji.

Josef Vlček

muži A – divizze, skuppina E
neděle 14. 6. MMohelnicce 10.15 hhodin
muži B – I.B třřída
neděle 7. 6. Tluumačovv 10.15 hoodin
dorost – krajsská soutěěž
sobota 6. 6. Provodov 10.00 hodin
žáci – krajskýý přeborr
sobota 13. 6. ŠŠtítná naad Vláří 9.30, 11.15 
hodin
přípravka – kkrajská ssoutěž
pondělí 8. 6. LLouky 166.30 hodin

Mistrovská utkání 
FC TVD Slavičín

Kalendář turistických akcí 
1. – 8. 6. neervové láázně
7. 6. Vl. Průůsmyk – Vršatec –– Bylnice
14. 6. Štítnáá – Na NNivkách –– Kochavec 
– Šanov – Slavvičín 
21. 6. Slaviččín – Vlččí Vrch – Žítková
28. 6. Slavičín – Neevšová – D. Lhota – 
Homole – H. LLhota

Aktuální infformacee jsou ppravidelně 
uváděny na informačční tabulli na auto-
busové zastávcce před rradnicí vee Slavičíně.

Tomáš Trnka a Jitka Nogheová
Tomáš Dufek a Marie Krestová
Michal Vichta a Alena Šuráňová

ÚMRTÍ
16. 4. 2015 Mária Hlavicová, 64 let, HHrádek
 20. 4. 2015 Dobromila Suchá, 68 let, Slavičín
 23. 4. 2015 Marie Gajdošíková, 76 lett, Slavičín
 24. 4. 2015 Marie Hyžíková, 79 let, Slavičínl ičí
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Dne 3. ččervna 2015 
vvzpooomeneme 20. výročí úmrtí 

panaa Zdddeňka MAATYSE ze Slavičína. 
S láááskou a úcctou vzpomínají 

aa za aaa tichou vzzpomínku děkují 
maana žeele ka Božeena, dcera Marcela 

aa syn Ivann s rodinami. 
  

Dne 5. ččervnvna 2a 2a 2015015015 
by se sese doždd iila 800 le lelet pt pt paníaníaní 

AleAleAlena na na PETPETPETŘKOŘKOŘKOVSKKÁÁÁ
y

 z z z RokRokRokytnytnytny iceice 
a 3a 3a 31. 1. 1. čerčerčervenvence 2012012015 55

si si si s připřipřipompompomeneeneeneme me me 113 13 letlet odod od je jejejího úúmrtmrtíí. í
S lS lS láskáskáskou ouou a úa úa úctoctoctouu vu vzpozpommmínají rodindiny

GbeGbeGbelcolcocova,va,va, Pe Pe Petřktřktřkovsovovská ká a ZZZatltltloukoukukou aloalova.va  

DneD  24. ččervna 2015
si pppřippomenemme 1. výročí úmrtí 

ppanaa Miroslaava HORKÉHO
ý

.
Dnenene 30 3030. dubnaa 2015 to byl 1 rok, 

co nás naavždy opustil 
ppan Frantiišek HORKÝ

y p
.

Za tichou vzpommínku děkuje rodina 
Horká aa Jandíkova. 

Dne 3. ččervna 2015 
vzpomeneme 10. smutné výročí 

úmrtí paní Jany KKŘÍŽOVÉ ze Šanova. 
ýý

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcera Jana s roddinou a sestra Pavla 

s roodinou. 

Dne 15. ččervna 2015 
uplyne 1 rok od doby, kdy dotlouklo 

srdce naší millované maminky,
babičky aa prababičky, 

ppaní Boženy KOŠUTOVÉ
y p

 ze Slavičína. 
SS láskou a úctou vvzpomíná a za tichou 

vzpomínnku děkuje 
dcera Jarmmila s rodinou. 

Dne 20. května 2015 
jsmmee si připomněli 25. výročí úmrtí 

ppana Františka SILBRNÍKA
p ý

. 
ZZa tiichhou vzpomínku děkují manželkaa, 

dcery a syn s rodinami.

DnDnene 13. června 2015 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

ppapaní Věry ŠÁLOVÉ
ý

 z Rudimova. 
KdoKd  jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S S lláská ou a úctou vzpomíná rodina 

Šálova.
p

Dne 11. června 2015
uplyne 10 smutných let 

odd úúmrtí naší maminky a babičky, 
paanní Marie KOBĚRSKÉ

yy
 z Hrádku. 

Za tiichou vzpomínku děkují rodiny 
Stejskalova a Koběrská. 

Dnnee 30. června 2015 vzpomeneme 
10. výročí úmrtí pana 

LLudvíka OCELÍKA
ý

 z Divnic. 
ČČaas plyne, vzpomínka zůstává...

Za ticchhou vzpomínku děkují syn Ludvíík
a dcera Vlasta s rodinami. 

Dne 7. června 2015 
vvzzpomeneme 14. smutné výročí 

tragické smrti našeho syna, 
pana Jakuba MACKA.

S úcttou a láskou vzpomínají a za tichouu 
vzpomínku děkují rodiče, 

bratr a ostatní rodina. 

CChtěělii bychom touto cestou poděkovatt 
zaa úččaast a květinové dary při poslednímm 

rozzlooučení s panem Jiřím ČERNÝM
y p pp

. 
Zarmoucená rodina.

Dne 1. června 2015 D
lyne 10 let od úmrtíuupl

pana lava VÝDUCHHAVVác
yp

 z Lipové.
Kdo jste ho znnali, K

vzpomeňte s nnámi.v
a tichou vzpommínku Za
dina Palova aa Výduchova. děkuje ro

Dne 9. června 2015 D
omeneme 3. ssmutnévvzp

výročí úmrttí 
paní ky KUČEROVÉÉZdeenk

ý
ze Slavičína.

a tichou vzpommínku Za
manžel a děti ss rodinami. děkujjí m

ne 29. června 2015 Dn
omeneme 15. výročívvzp
aní úmrtíí pa Milady ZOOLLEROVÉ

ý

ze Slavičínaa. 
kou a úctou vzzpomínají S láásk
ynové s rodinnami. sy

Dne 26. června 2015 
tomu bude 255 let,

kkdy nás navždy oopustil
ppan Rostislav REEMEŠ

y p

ze Slavičínaa. 
S láskou vzpommínají 

děti s rodinammi.

Dne 24. června 2015
vzpomenemme

110. smutné výroččí úmrtí 
pana Karla NOVVÁKA

ý

 ze Slavičína. 
Za tichou vzpommínku 

děkuje manžeelka 
a děti s rodinaami. 

Dne 21. května 2015 jsmme21. května 2015 jsmme 
vzpomněli 2. smutné výročí úúmrtí paní 
Jarmily KRRNÁČOVÉ

p
 (roz. Noovákové). 

Vzpomínnají kamarádi a přřátelé…

Dnne 14. června 20155 
by se dožil pan Jan LUKKÁŠÁŠÁŠÁŠÁŠ

ze Slavičínna 76 let a 22. červeence 22220150015015015 
vzpomenneme 7. výročí jehoo úmrtí. 

Kdo jste hho znali, vzpomeňtee s námi.mi.mi.imi.m  
Každdý se může stát otceemeemee ,, ,

ale jen někdo dokáže být tátouououuu. ..
RRodina Lukášova.

Dnne 12. června 20155 
tomu bude 110 let, co nás navžddy opustila

naše mamiinka, babička a praababička, 
paní Anna PEŠKOVÁÁ

p
. 

Zároveň jsmme 9. dubna 2015 vvzpomněli 
9. výročí úúmrtí jejího manžeela, pana 

Františka PPEŠKA
ý j

, který by see v únoru 
letošnního roku dožil 90 let. 

Za tichou vzpomínku děěkují 
dceera a syn s rodinammi. 

Dne 16. června 20155 
si připomeneme 5. výročí, kkdy nás 

navždy opustila naše drahá a milovaná 
manželka, maminka a babbička, 

paní Jarmila MAZÚROOVÁ
ze Slavičína. 

S láskou a úctou vzpomínajíí manžel
Štefan, dcery Jana, Jitka a Lenka 

p j

s rodinami. 

Dne 30. června 20155 
si připomeneme 5. smutné výročí, 

kdy nás navždy opusttil
pan Jaroslav CHARVÁÁT

y y p
. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňtee s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají mmanželka 

Marie, synové Jaroslav a RRadek 
s rodinami, dcera Libuše s rrodinou 

a ostatní příbuzní. 



9

w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

červen/2015

S příchodem pěkného počasí se nabízí 
mnoho možností pro volnočasové činnos-
ti a inspirací k uspořádání zajímavého pro-
gramu pro veřejnost. V měsíci červnu Chari-
ta sv. Vojtěcha plánuje a připravuje hned ně-
kolik akcí, na které bychom Vás rádi pozvali.
 Dne 6. června 2015 od 14.00 hodin pro Vás
připravujeme Den dětí s Charitou. Můžeme
se všichni těšit na veselé odpoledne u Soko-
lovny s bohatým programem nejrozmanitěj-
ších interaktivních zábavných her a soutěží,
s možností občerstvení a dobrovolným vstup-
ným. Za nepříznivého počasí se akce usku-
teční v Sokolovně.
 Dne 19. června 2015 v době od 13.00 
do 17.00 hodin přicházíme s nabídkou oble-
čení, kabelek, obuvi a knih v rámci Charit-
ního bazaru, který bude probíhat v prosto-
rách suterénu hlavní budovy Charity sv. Voj-
těcha Slavičín, Komenského 115 a jejího ven-
kovního areálu. Darem i nákupem podpoříte 
oblast sociálních služeb Charity sv. Vojtěcha
pro občany v tísni.
 V termínu 27. – 31. července a 3. – 7. srp-
na 2015 se uskuteční již tradiční Tábor při
charitě s bohatým zážitkovým programem
pro děti od 6 do 12 let. Tábor bude probíhat 
v časovém rozmezí od 7.00 do 15.30 hodin. 
Cena je 1 100 Kč, zahrnuje svačinu, pitný re-
žim, oběd, materiál a výdaje spojené s pláno-
vanými aktivitami. Přihlášky si můžete stáh-
nout na www.slavicin.charita.cz nebo vyzved-
nout osobně u p. Magdy Zůbkové na Chari-
tě sv. Vojtěcha Slavičín, Komenského 115, te-
lefon: 734 435 242. Termín odevzdání vypl-
něných přihlášek je do 15. července 2015.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se 
nám těmito aktivitami podaří přispět k pří-
jemnému a smysluplnému využití volného
času, k posílení sounáležitosti, vzájemné po-
moci a solidarity k ostatním a znovuutváře-
ní či upevňování těch nejzákladnějších soci-
álních, duchovních i morálních hodnot ob-
čanské společnosti.

Aktivity Charity sv. Vojtěcha Slavičín jsou 
spolufi nancovány Zlínským krajem v rámci 
programu Zajištění dostupnosti sociálních slu-
žeb na území Zlínského kraje pro rok 2015. 

M
Program MC Slavičín na červen 2015Program MC Sl
 Po 1. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(tulipán)
 Út 2. 6. 10.00 hod.  – Čtenářem od batolete 
– půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, 
součástí jsou jednoduché hry, hádanky 
a úkoly v podání pracovnic Městské kni-
hovny Slavičín, 13.00 hod. – Volná herna, 
15.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro 2 – 3 leté děti
 St 3. 6. 10.00 hod. – Dopoledne v mateřském 
centru s pohádkovými bytostmi, 13.00 hod. 
– Volná herna, 15.00 hod. – Hrátky pro 
všestranný rozvoj pro 1 – 2 leté děti
Čt 4. 6. 10.00 hod. – Hudební miniškolička
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna, 
15.00 hod. – Hrátky pro všestranný rozvoj 
pro 4 – 6 leté děti

Charita sv. Vojtěcha

Poděkování 

Pozvání do knihovny
5. – 30. června: Fotoklub Beseda Otroko-
vice – volná tvorba autorů

Výstava fotografi í členů otrokovického Fo-
toklubu. Galerie knihovny, otevřeno v půj-
čovní době.
Čtvrtek 4. června: Veselé čtení s Nezbed-
níčkem 

Červnové setkání předškoláčků s knihov-
nou a se skřítkem Nezbedníčkem. Děti čeká
spousta zábavy ve formě pohybových her,
soutěží, kreslení a také představení knížky
Zdeňka Milera – Krtek a léto.

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

Zvemee Vás ddo Měsstské knihoovvny 
SSlavičíín na přednášku

Efekttivnní roodičovvssství 
Sociální prracovnnice Mgr. LLenka 

Petřeková, DiS Vás prrovede zajíímmmavými 
rodičovskýými téématy. Čeká Vás ppoooraden-
ství z oblasstí: kommunikaace v rodinně, respe-
ktující přístup kk dítěti,, výchovnéé ssstyly či 
přenos vzoorců chhováníí. Akce probbííhhá pod 
záštitou Sllezskéé diakonnie.
Pořádají: Mateeřské ccentrum SSllavičín
a Městská knihoovna

PPřednnáška pproběhne 
ve středu 17. června 2015, 

začátek: 17.00 hodin,
sál v 1. podlažíí knihoovny. Vstupp vvvolný. 

Městská knihovna a Klub přátel historie 
Slavičínska zvou na besedu

Na věčnou paměť
rodiny Valčíků

PhDr. Ladislav Slámečka seznámí 
veřejnost s dramatickým životním 
příběhem rodáka ze Smoliny a národního 
hrdiny, plk. in memoriam Josefa Valčíka, 
účastníka atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Dozvíte se také podrobnosti o pohnutých 
osudech rodiny Valčíkovy, jejíž členové 
byli pomstychtivými Němci popraveni. 

Akce se koná
ve čtvrtek 11. června 2015.

Začátek: 18.00 hodin, 
sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Připravujeme: 
DEN DĚTÍ, BAZAR, TÁBOR 
PŘI CHARITĚ

Charita sv. Vojtěcha vedle své 
hlavní pravidelné činnosti, spo-
čívající v poskytování sociální 
a ošetřovatelské péče seniorům, zdravotně
postiženým osobám a sociální pomoci lidem
v nouzi, pro občany našeho města a regionu
připravuje také další aktivity.

Pá 5. 6. 10.00 hod. – Miniškolička (malu-
jeme a vymalováváme)
 Po 8. 6. 10.00 hod. – Hudební miniškolička 
Út 9. 6. 10.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
St 10. 6. 10.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
Čt 11. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2 leté 
děti (kočka), 13.00 hod. – Volná herna, 15.00 
hod. – Pohybové hrátky pro 4 – 6 leté děti
Pá 12. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3 
leté děti (pejsek)
Po 15. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro děti 
(jahoda) 
 Út 16. 6. 10.00 hod. – Hrátky pro
všestranný rozvoj pro 2 – 3 leté děti, 13.00 
hod. – Volná herna
St 17. 6.10.00 hod. – Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná 
herna
Čt 18. 6. 10.00 hod. – Hudební miniškolička 
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna, 
Hrátky pro všestranný rozvoj 4 – 6 leté děti
Pá 19. 6. 10.00 hod. – Miniškolička (hra-
jeme si s modelínou)
Po 22. 6. 10.00 hod. – Hudební miniškolička 
 Út 23. 6. 10.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 2 – 3 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
St 24. 6. 10.00 hod. – Pohybové hrátky 
pro 1 – 2 leté děti, 13.00 hod. – Volná herna
Čt 25. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro 1 – 2
roční děti (lodička), 13.00 hod. – Volná 
herna, 15.00 hod. – Pohybové hrátky pro 
4 – 6 leté děti
Pá 26. 6. 10.00 hod. – Tvořílek pro 2 – 3
leté děti (skládáme z papíru)

Každé odpoledne je od 15.00 hodin stejný 
program jako dopoledne (bližší informace 
na FB stránkách). 

Od 29. června do 31. srpna 2015 bude 
mateřské centrum zavřeno – prázdniny.

Mateřské centrum přeje všem pohodové 
a prosluněné prázdniny a těší se opět v září.

Více informací: web: http://mc.slavicin.
org/, facebook: Mateřské centrum Slavičín, 
telefon: 778 468 820. 

Děkuji tímto panu Vojtěchu Kovářovi
za účinnou pomoc a zajištění zdravotnické 
pomoci při mém úrazu. M. V. 

Moc děkujeme paní Irmě Kolářové 
za vzorné a obětavé udržování zeleně 
a výsadbu květin v okolí penzionů 
v Hrádku. Již řadu let se sama a z vlastních 
prostředků stará o zpříjemnění pobytu 
nás všech na zahrádkách a za to jí patří 
poděkování a také velký obdiv. 

Obyvatelé penzionů v Hrádku 

Dne 10. května 2015 jsme prožily 
příjemné odpoledne v kulturním domě 
ve Slavičíně na Dni matek. Podávala se 
dobrá nálada, zpěv, tanec, občerstvení 
i kytička. 

Děkujeme všem, kteř í nedělní 
odpoledne připravili. Velké poděkování 
patří také všem účinkujícím dětem a jejich 
učitelkám za krásná vystoupení. 

Cérky z Diaklubu
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aPozvánky, kalendáře
6. 66. Pivvečkkův lesopppark 
HELFÍÍKŮVV KOOTÁR
6. 66. Sookoloovna
DEN SS CHHARIITOU
11. 6. MMěstsská knihhoovna
NA VĚĚČNOOU PPAMĚŤŤ RRRODINYY VALLČÍKKŮ 
12. 6. leetní sscéna
ZUŠ VV PARRKUU 
13. 6. zzámecký parrkkk 
130. VVÝROOČÍ SSDH SLLAAAVIČÍN
19. 6. aareál charityy 
CHARRITNNÍ BAAZAR 
20. 6. hhřištěě FC TVVDDD
80. VÝÝROČČÍ FOOTBALLUUU
26. 6. leetní sscéna 
SLAVNNOSSTNÍ UKONNČČČENÍ ŠKK. ROOKU
26. 6. vvýletiiště Hráádddek
KONCCERTT – MM. HRŮZZZAA, OLYMMPICC, HUUP 
27. 6. vývýletišště Hráádddek
DĚTSKKÝ DDEN

CHHREENKKOVCI –– 
ottec a syn

Víťazooslav aa Rastisslav Chrenkkooovi 
zz Hlohoovce

VVýstavaa obrazzů a grafi k
Vernissáž výýstavy sse koná v pááttek

12. červnna 2015, v 19..00 hodin vv gggalerii 
cukrrárny JJasmínn ve Slavičínněěě.

Výstavaa je k vvidění do 1. října 200015. 

Pozzvánka nna oslavuu

80 leet ffootbaalu 
ve SSlavvičínně

20.. červnna 20155
stadionn FC TVVD Slavvičín
 v 110.00 hoodin utkánní 

internacionálů s FFC FASTAAV Zlín
utkání mmládežnnických ddružstev
 v 17.00 hodin ppřátelské utkání 

FC TVD Slaavičín – FC FASTTAV Zlín
 občerstveení po celý den zzajištěno
doprovvodný prrogram prro děti

VVstup zddarma
Bližší infoormace na plakáátech...

ZŠŠ Slavičíín-Vlára 
Váss srdečnně zve na 

slaavnoostnní 
ukkončeníí 

škollního rooku 
na letní scéně 

v pátek 26. června 2015 
v 8.30 hodin

Oslaavyy 1300. výroočččí 
založeení SDHH Slavviččín 

Sobota 13. června 2015
začáátek u hasičskké zbrojnicce

Proogram ooslav: 
deechová hudbba Veselankkaa 

z Valaššských Klobouk
12.30 hhodin – uvítáání hostů a ssbborů 

naa hasičáárně
13.000 hodiin – slavvnostní průůvvvod 

ddo zámmeckéhho parku
13.300 hodiin – slaavnostní náástttup 

a ppředání vyznnamenání
vystouppení děětí z haasičského kkroooužku
ukázzka tecchnikyy jednotky HHZZZS
tanečční zábbava huudební skuuppiiny 

Cleraa

Jerevan cup
turnaj v nohejbalu

J pp

5. července 2015
antukové kurty v zámeckém parku
Přihlášky podávejte do 4. července 2015

u Petra Kosečka, tel.: 731 598 200,
e-mail: pekosan@seznam.cz.

Noheejbaal dvoojic
13. červen 2015

kurty v zámeckém 
parku ve Slavičíně

Začátek zzápasů jje naplánnován 
nna 9.00 hhodin. 

Registracee a zápiss do 8.30 hodin. 
Přihllášky naa telefonuu: 

736 734 654 (TT. Studenník), 
605 800 945 (RR. Studenník). 
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Svátek matek 
kolovna opět po roce zaplavila žlutými květi-
nami, které starosta města Ing. Jaroslav Kon-
čický věnoval všem přítomným ženám. Osla-
vil tak s nima mezinárodní svátek matek.

Přítomné maminky, babičky, prababičky...
čekala krásná vystoupení v podání místních 
dětí. Jako první vystoupily roztomilé mažoret-
ky ze ZŠ Vlára, které za svůj výborný výkon 
sklidily velký potlesk. Poté následovalo pás-
mo vystoupení od žáků ZŠ Malé Pole. Pohád-
kovým programem přítomné provedly dvě ši-
kovné moderátorky. Maminkám k jejich svát-
ku popřáli žáci krásnými básničkami a scén-
kami. Nádhernou píseň zazpíval Toník Šmo-
tek, zatancovali žáci z country kroužku Lit-
tle beans... Závěr programu strávili přítom-
ní poslechem ale i tancem s dechovou hud-
bou Veselanka. 

Určitě budu mluvit za všechny přítomné,
že jsme společně strávili krásné nedělní odpo-
ledne a patří velký dík všem, kteří se na něm 
podíleli – hlavně dětem a jejich učitelkám!
 Zuzana Žáková

w ww ww ww www wwwwww ww ww wwwwwwwwwwwww wwww ww ww wwwwwwww wwww www ww wwww wwww www wwwwwwwww ww wwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwww www wwwwwww ww wwww wwww www ww ww ww wwwww www wwww wwwww ww ww wwwwww ww wwwwww wwwwwwwwwwwwwww wwwwww ww wwww wwwwwwwww www ww wwwwwwwwwwww wwwwwwww www wwwww ww .w .ww .w .wwwww .wwww .w .w .w .ww .w .w .www .ww .wwwww .w .w .w .ww .ww .www .w .w .ww .ww .w .www .w .w .ww .w .w .w .wwwwwww .wwwwwww .ww .wwwwwww .wwwwwwww ...wwwww .wwwww .w ..wwww .w .wwwwww .w .wwwww .w ...wwwwwwww .wwwwwwwwwwwwww ..wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww m emmm emm eeeem em emmmm em em em eeeeeem em em em emm em emmm em eeeeem emm emmm emmm emmmmmmm eeeeeemm emmmmmm emm eeeeeeeemmmmm em em emm eeeem emm em em em em em em eeeemm eeeeem em emmm em em eeeeemmm emmmm em eeeemmmm eemmmmmm emmmmmmmmmmmmm emmmmmmmm eeemmmm emmmm eemmmmm emmmmmmmm emmmmmmm em eemmmmmm eemmmmmmmm eeeemmmmmmmm emmmmmmmmmmmmm eee ts tttttttts ttts tssss ts ttttss ts ts ts tts tss ts tss ttttttsss ts ts tttttsss tsssss ttttttts tss ts tsss ttttts tss tssss ttttttss ts tsss ttttsss ts ttttsss tttss tss ts tss ttsssss ttttsssss ts ttsss ttts tsss tss tss ts ttttts tss tssssss tttttsss ts tssssss ttttts ts ts tsssssss ttssss tsss tt oooooo -oooo -oooooooooooooooooo -o -ooooooooooo -------o -o -o -o -ooooooo -------o -o -o ----o -o -o -o -ooooooooooooooooooooo s lssss llllllllllssss llllllls lls lllllls lss lls lls lss llls ls lllls ls ls llls ls lls ls lllss llssss lllsssss lllls ls lsssss llllssssssssss llssssssss lllssssss llllssssssss lllllsssss lssss llsssssss lss ls lss lsss lsssss lssssssss lssssss ll a vaa va vaa va va va va vva va vaaaa va vvvvvaaaaaa vvvvvva vaaaaaaaaaa vaa vvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaa vaaaaaa vvvvvaaaaaa vvvvva vaaaaaaa vvvvvva vvaaaaaa vva vaaaaaa vvvvaaaaaa vvvvvvaaaaaaaaa vvvvaaaaaa vvvvvvvvvva va vaaaaaaa vvva vvva va va va vaaa va vvvvvvvvva vaaaaaa va vvva vvvvvvvvvaaa vaa va vvvvvvvvvvvvva vaaaaaa vvvvvvaaaaa vvaaaaa vva vv i ciii ci ci cii ci cci ci ci cii cci ci ci ccciiii ciii ci ccci cci ci ciiii ci ci ci ci ciiii ci ccii ci ci cii ci ciiiii ccciii ciiii ci cccciiiii ciiii cciiii cii ccccciiiii ccciiiiiii cciiiii ccccii cccccccciiii ccccccciii ccccciiiii ccciiiii ccciii ccccci cccccccci cccccii ccccciii cci ci cccci cccccccci ccccccc i ni niiii nnni nii nii niiii niiiii ni ni nii nnni niiii niii niii ni nii ni niiiii nii nnnnnnnnni nii ni nnnni ni ni niiii nnnnnnnnnni ni nii nnnnni nni ni nnnnni nnnniiiiiiiiiiii nnnnni ni ni niii nnnnnnii niiii ni nnniii nnnnni nniiiii nni ni ni nnnnnnniii nnnnnn ccccccccccc. ccccccccccccccccccccccccccccccccccc. cc. c. c. ccccccc. cc. cc. c. c. cccc. cc. ccccccc. ccccc...... cccccc... c. c. ccccc. c..... cccccc.... ccccc zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Příměstské tábory 
na Orlovně
v prvním a posledním 
prázdninovém týdnu:

29. června – 3. července 2015: Tvůrčí
psaní a badminton (8.00 – 13.00 hodin)

Každá aktivita v trvání dvou hodin, hodina
na oběd. Je možné se zúčastnit jen části bad-
mintonové neb o jen workshopu tvůrčího psaní.

Poplatek na dítě pro obě aktivity 600 Kč
(300 Kč + 300 Kč), jednotlivě po 400 Kč. 

24. – 28. srpna 2015: Kreslení pravou
hemisférou a badminton (8.00 – 14.00 
hodin)

K vysvětlení nových principů vnímání 
světa, praktickým ukázkám a hlavně ke kre-

slení využijeme tři hodiny denně a dvě hodiny
na trénink badmintonu. Na oběd je vyhrazena 
hodina času. Také je možné se zúčastnit jen
jedné části programu.

Poplatek na dítě pro obě aktivity je 1 500 Kč
(kurz kreslení s prázdninovou 33% slevou, tj.
za 1 200 Kč + badminton za 300 Kč), jednotlivě
1 400 Kč a 400 Kč. 

Stravování není v ceně poplatku – je dom-
luveno v jídelně ZŠ Vlára.

Bližší  informace poskytneme
zájemcům (hlavně rodičům, ale i dětem)
v úterý 16. června 2015 v 16.00 hodin
na Orlovně. Odkazy s informacemi zašleme
na vyžádání: vera.fojtikova@centrum.cz.

V nabídce je také doučování pro žáky
1. stupně a kineziologie.

budova radnice Slavičín
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AKCE ČERVEN
Teleefon: 7733 999 9733

www..bowlinggslavicin..cz
www.faceboook.comm/bowlinggslavicin

266. – 28. ččervna
PIZZA ZA VYSVĚDČENÍ

ZA SAMÉ JEEDNIČKKY 50 % ZZDARMA
ZA VYZNAMMENÁNNÍ 25 % ZDARMA

OSTATTNÍ 10 %% ZDARMMA
Vyssvědčeníí s sebou!! 

Připravvujeme rrozvoz piizzy 
a jídel ood 7. červvence 20015!!!

NTS Prometal MMachininng, s. r. o., sse sídlem ve Slavvičííně je dce-
řinou společnoostí význaamné holaandské průmysloovéé skupiny 
NTS-Group (wwww.nts-group.nl).
Firma se zabýváá zakázkoovou výrobbou částí strojů a teccchnologic-
kých zařízení vv procesu CNC obráábění, tváření pleechhůů, práško-
vého lakování aa montážíí.

V důsledku dallšího rozzvoje nabízzíme možnost upplaatnění pro 
následující profofese:
Montér pro mmechaniccké a mechhatronické monttážžže
Svářeč kovů MIG, MAAG, TIG
Operátor CNNC obráběěcích a tváářecích strojů
Lakýrník prááškové a mokré lakkovny 

Kvalifi kační požžadavky:
Výuční list v příslušnéém oboru nnebo odpovídajíccí pppraxe
Pro svářeče: svářečskýý průkaz 
Nabízíme:
Odpovídajícíí platové ohodnocenní
Firemní bennefi ty: 13.. plat, pět týdnů dovolenéé, sstravenky, 
příspěvky ke sppoření
Práci v úspěšně se roozvíjející fifi rmě s možností daalšího pro-
fesního růstu

Zájemci prosímm kontakttujte NTS PPrometal Machinninnng, s. r. o., 
Hrádek na Vlárrské drázze 222: Ingg. Jaromír Kašpáárekk, telefon: 
577 343 054, e-mmail: jaromir.kasparrek@nts-group.nll. 

práce klempířské, pokrývačské, 
tesařské

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

Kompletní realizace střech

Od středy 244. červnaa do nedělee 28. června 
2015 bude na dolním nááměstí ve Valašských 
Kloboukách probíhat jiiž tradičnní akce s ná-
zvem Valašské kumštovvání. 

Od středy do nedělee se Valašsské Klobou-
ky stanou opětt centremm řezbářůů, sochařů, 
malířů, keramiků a další výtvarnníků, budou 
na dolním námměstí tvořřit a prezentovat svá 
umělecká díla ppro potěšení návšštěvníků Va-
lašského kumšttování. VV programmu se může-
te těšit také na hudebníí vystoupeení. 

Vstup na Vallašské kuumštovánní je zdarma. 
Více informací na wwww.kumstovvani.cz nebo 
na facebooku.

NTS Prometal Machining, s. r. o.

Letní táborové
dobrodružství 

na Ploštině!
2. – 15. srpna 2015

Tak jako každý rok i letos proběhne
v rekreačním středisku Ploština III. tur-
nus oblíbeného dětského tábora. Cena 
za 14denní pobyt činí 4 200 Kč. Dítě lze 
přihlásit i na libovolný počet dní, kdy 
cena za jeden den činí 330 Kč. Více in-
formací, přihlášku a propozice nalez-
nete na stránkách www.taborplostina.
cz, bližší informace na telefonním čís-
le 731 001 113.

Valašskké Kuumštoování 
jee opěět tu!
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Čarodějnický rej v Nevšové 

33. ročník Běhu vítězství 2015
Slavičínský bajkap 2015

Občanské sdružení Nevšová dětem po-
řádalo 30. dubna 2015 již 2. ročník Čaro-
dějnického reje. O malé i velké čarodějnice
a čarodějníky nebyla nouze. Děti si mohly
v čarodějnické dílně vyrobit amulety nebo
si ozdobit svůj kostým papírovým zvířát-
kem. Pro děti byly taktéž připraveny různé
soutěže, ve kterých získaly za své úspěchy
sladkou odměnu.

Z účastníků, kteří přišli v kostýmech, byla
zvolena nejkrásnější čarodějce. Tou NEJ ča-
rodějnicí se letos stala Eliška Vincourová.
Na návštěvníky čekalo bohaté občerstvení
v podobě grilovaných klobás, párků v roh-
líku či  špekáčky k opečení.

 O hudební atmosféru se postaral Luděk
Hrbáček a moderování se ujala Jarmila Ková-
řová. Zpestřením reje bylo vystoupení Coun-

try tanců dětí ze ZŠ Malé Pole pod vedením 
p. Skráškové a p. Končické.

Tato akce proběhla za pomocí celé řady 
sponzorů, kterým patří velké poděkování: 
Město Slavičín a pan starosta Jaroslav Kon-
čický, osadní výbor Nevšová, SDH Nevšová, 
fi rma TVD, Hračky a papír Vaclová, pekárna 
ORA, Ditipo, lékárna Dahlia, Help – Iva Ke-
páková, květiny Klára – p. Šilhánková, Leja 
salon – Jana Diatlová, Blanka Zichová, p. Pa-
vel Hrbáček.

 Poděkování patří také všem pomocníkům, 
bez jejichž usilovné práce by čarodějnický rej
tak úspěšně neproběhl: Naděžda Zemánko-
vá, Josef Anders, Zdeněk Mudrák, pracovní-
ci VPP, Žaneta a Milan Andersovi, Zuzana 
Medvědová, Monika Bartíková, Hana a Marek 
Sedláčkovi, Barbora a Aleš Fojtíkovi, Blanka
Zichová, Pavla Merčáková, Petra Hrbáčková,
Lenka Maryášová, Marcela Janštová, Monika 
Čechmanová, Simona Goňová, Hana Kubico-
vá, Marcela Kiliánová, Pavel Chmelina, Jan 
Hyžík, Jiří Petráš, Martin Mikš, Ondřej Du-
lík, Gabriela Šmotková, Klára Hustáková, Adé-
la Maryášová, Karolína Hrbáčková.  

o. s. Nevšová dětem

Letošního bajkapu se zúčastnilo celkem 170 
závodníků. Závod se jel za příjemného počasí,  
na perfektně připravené suché  trati. 
V hlavní kategorii muži M1 (18 – 39 let) 
zvítězil stylem start-cíl Jaroslav Čtvrtecký 
z DEMA Racing Team Senica, který 25km 
trať zajel za 1:01:43. Na druhém místě 
se umístil Patrik Bartoň z Amenity Ex-
treme Sport Zlín, který přijel o 24 sekund 
později a třetí dojel Daniel Drga z Púchova.
V hlavní ženské kategorii, která se jela 
na 20 km, zvítězila již potřetí za sebou Lucie 
Javorová – Valachbajk CykloMira časem 
59:44:00. Druhé místo vybojovala Silvie 
Zvonková z Valašských Klobouk a třetí místo 
Daniela Baštincová ze Zlína.

Děkujeme všem zúčastněným závodníkům 
a samozřejmě všem pořadatelům, bez kterých 
by tento závod nešel zorganizovat. 

Stanislav Petrů

V tradičním jarním termínu se 16. květ-
na 2015 ve slavičínském zámeckém parku
uskutečnil již 33. ročník Běhu vítězství. At-
letický oddíl při SK Slavičín letošní ročník
opět zaměřil na děti a mládež, pro které byl
připraven i doprovodně-sportovní program
(kuželky, střelba ze vzduchovky atp.). Slu-
nečné počasí přilákalo ke startu 75 závod-
níků ve všech 6 vyhlášených mládežnic-
kých kategoriích. Za podpory města Slavi-
čín, společností Floreš, s. r. o. (www.outdo-
or-a-sport.cz)), UnArtel, s. r. o., Krajči plus,
s. r. o. (Luhačovické brambůrky), HOPA CZ,
s. r. o. a Šárky Valčíkové, se podařilo zajis-
tit krásné ceny pro vítěze i většinu závod-

níků. Všem těmto sponzorům tímto chce-
me poděkovat.

Nad rámec mládežnických kategorií pro-
běhl i neofi ciální závod dospělých, kdy se
na 6 kilometrovou trať přihlásilo 9 závod-
níků. Nejlepší z nich, Jiří Vlček, zvládl ten-
to běh v čase 21:07 minut. Zvláštní uznání
pak patří Michalu Manovi ze Štítné, který
nejdříve závodil v kategorii Elévové II (roč-
ník 2004 – 2005) a následně absolvoval i tra-
su dospělých.

Věříme, že se dětem i rodičům akce líbi-
la a že se příští rok znovu setkáme v  květ-
novém termínu.

Za SK Slavičín, oddíl atletiky Jan Jordán


