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ČERVEN/2016
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XL z p r a v o d a j
osprávného celku
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Mootto: „„My, kkdo máme šštěěstí, že jsme zdravví, 
muusíme pomáhhat těm, kddoo ho mají ménně.“

Na poččátku června proběhnee jiiž 7. ročník celo-
reppublikové cyklootour Na kole děěětem – projektu 
na podporru onkollogicky nemoocnnných dětí. Pelo-
tonn cyklistů, v jehoož čele pojedee JJosef Zimovčák 
na vysokéém kole nnásledován ddaallšími známými 
osoobnostmmi, budee jedenáct dníí pprrojíždět napříč 
Českou reepublikoou. Během deseeti etap cyklisté 
navvštíví taakřka všeechny kraje ČČesské republiky. Cyklotouur začíná letos 
v BBruntálee a po jeddenácti dnechh bbbude jejím cílemm Klášteerec nadd Ohří. 

V páteek 3. čerrvna 2016 see bbude peloton ppohyboovat v nnašem 
reggionu. Druhá eetapa cyklotourrr nazvaná Valaššské škoolní krittérium 
staartuje v 8.30 hoddin ve Vlachoviiccích a pojede see po trasse: Vlachhovice 
– VVysoké PPole – ÚÚjezd – Loučkka –– Vlachovice – Slavičínn – Štítnná nad 
Vlááří – Bruumov-Byylnice – Nedaašooov – Valašské Kloobouky – Vlachhovice. 

Akce před slavičínskou radnicí začne v 10.00 hodin příjezdem 
moderátorů. Do Slavičína dorazí peloton v čele s Josefem Zimovčá-
kem přibližně v 10.40 hodin a poté se zde uskuteční setkání s ve-
řejností. Odjezd pelotonu ze Slavičína společně se žáky základních 
škol Vlára a Malé Pole je naplánován na 11.10 hodin, připojit se 
k němu může kdokoli na jakoukoli vzdálenost. Cykliista můžže ujet 
jenn několiik stovekk metrů, ale i ceelou etapu neboo dokonnce trasuu. Nut-
ností pro úúčast v ppelotonu je poovvvinná cyklistickáá výbavva a sammozřej-
měě cyklisttická helma. 

V cíli ddruhé etapy – ve Vlacchhoovicích, kam peeloton ppřijede kolem 
16..00 hodiin, bude probíhat Dětsskkýý den a slavnostnní přivíttání pelootonu. 

V sobootu 4. čerrvna 2016 v 8.0000 hodin startujee v Hornní Lidči 3. eta-
pa,, která ddále vedee do Luhačoviic,, Uherského Brodu a cíloové Stráážnice.

Více innformacíí o podmínkáácchh účasti, o trasse i jednnotlivýcch eta-
pácch naleeznete naa: www.nakoleeddetem.cz. Svou účastí podpoříte po-
mooc onkoologicky nemocným dděěttem. Jittka Pfeiifferová

Peloton 7. ročníku veřejné cyklotour 
Na kole dětem zavítá do Slavičína

11. června 2016, 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 10. června 2016

XVI. ročník turnaje
O pohár starosty města v nohejbale trojic

Od poloviny měsíce května je
občanům města Slavičín, ale i cyk-
loturistům pohybujícím se po cyk-
lostezce spojující Slavičín a míst-
ní část Hrádek na Vlárské dráze
k dispozici nové venkovní fi tness
cvičiště, které je situováno v těs-
né blízkosti cykloturistického od-
počívadla. Nové venkovní fi tness 
cvičiště je určeno zejména pro se-
niory, zacvičit si ale mohou také
další věkové skupiny. V prostoru
cvičiště se nachází sestava  cvičeb-
ních strojů, díky kterým je na do-
sah snadné a zábavné cvičení pro
všechny, kteří dbají o svůj zdra-
vý životní styl. Kromě sportovní-
ho vybavení je prostor doplněn
o běžný městský mobiliář (lavič-
ky a odpadkový koš) a o výsadbu

Venkovní fi tness cvičiště

dvou vzrostlých stromů.
Z hlediska investičních nákla-

dů se v rámci pořízení venkovní-
ho fi tness cvičiště jednalo o objem
cca 165 tis. Kč vč. DPH. Tato část-
ka byla částečně spolufi nancová-
na nadačním příspěvkem společ-
nosti COLMEX, s. r. o., která záro-
veň cvičební stroje dodala a nain-
stalovala.

Přejeme všem, kteří nové ven-
kovní fi tness hřiště ve Slavičíně
navštíví, příjemně strávené chví-
le. Udržování zdravého životního
stylu a dobré nálady totiž vytváří
v běhu našeho života pocit jak fy-
zické, tak psychické pohody, a to
v jakémkoliv věku. 

Ing. Ladislav Janáček, 
vedoucí odboru investic
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Svoz tříděného odpadu
v červnu
 bioodpad (hnědý pytel 10 Kč) 6. 6. 
 papír (modré pytle) a nápojové kartony 8. 6.
 plasty 22. 6.

Ptají se lidé…
Myslím, že se ve Slavičíně po-

řád nějaké stromy kácí a žádné ne-
vysazují. Markantní je to zejména 
u nás na sídlišti. Copak neexistu-
je náhradní výsadba?

Problematika kácení a výsad-
by stromů, a to zejména na sídliš-
tích, není vůbec jednoduchá. Stro-
my byly v minulosti sázeny živelně 
prakticky kýmkoliv, kdo si usmys-
lel, že by to tak bylo u bytového 
domu hezčí. Bylo, dokud byl stro-
mek malý a nikomu nevadil. Bylo, 
dokud stromek nevyrostl v pořád-
ný strom, jehož kořeny prorůstají 
kanalizací a který svou korunou 
zastiňuje přilehlý dům, případně 

odírají fasádu domu. jeho větve o
Lidé také často požadují kácení Lidé také ča
stromů z důvodu alergenů či ru-
šení příjmu televizního signálu či 
internetu. Navíc byly na sídliště 
vysazovány stromy, které se ať již 
z důvodu svého vysokého vzrůs-
tu nebo právě alergenů do tohoto 
prostředí vůbec nehodí.

Z uvedeného je zřejmé, že je 
pak obtížné realizovat náhradní 
výsadbu za pokácené stromy právě 
na sídlištích, jednodušší je umístit 
náhradní výsadbu do jiného pro-
storu. V současné době připravuje 
odbor ŽPaSM zadání I. etapy pas-
portu stromů na pozemcích měs-
ta. V rámci pasportu budou zma-
povány všechny stromy na pozem-
cích města (I. etapa zahrnuje také 
obě sídliště), bude zhodnocen je-

jich zdravotní stav a doporučen
další postup péče o každý strom.
Vytipovány budou také pozemky
pro náhradní výsadbu a skladba
stromů, které jsou v dané lokali-
tě na náhradní výsadbu vhodné. 

Vloni jsme vyplňovali dotaz-
ník ohledně zájmu o senior taxi 
ve Slavičíně. Chtěla bych se ze-
ptat, jestli se tato služba pro se-
niory ve Slavičíně opravdu plá-
nuje a od kdy by mohla fungovat.

Problematikou senior taxi se
zabýváme průběžně. V roce 2015 
byl prostřednictvím průzkumu
zjišťován zájem o podobnou služ-
bu na území města Slavičín. Prů-
zkum ukázal, že by zájem mezi
našimi seniory byl, nicméně rea-
lizace projektu bude vyžadovat 
nalezení optimálního řešení způ-

sobu provozování, kde přichází
v úvahu více variant, a samozřej-
mě bude potřeba pro spuštění ta-
kové služby zabezpečit potřebné
fi nanční prostředky. Našim zá-
měrem je pokusit se využít dota-
ce z nějakého vhodného dotačního
programu. V současné době bohu-
žel žádné programy, z kterých by
bylo možné tento projekt spolufi -
nancovat, vyhlášeny nejsou. Urči-
tě se ale této myšlenky prozatím
nevzdáváme a hledáme další va-
rianty řešení. O případném spuš-
tění služby, ať už ve zkušebním 
nebo ostrém provozu, vás bude-
me včas informovat.

Ing. Jaroslav Končický, 
starosta

Mgr. Božena Filáková,
místostarostka

Cestovní pas i občanský prů-
kaz jsou pro děti levnější

Bl íž í se čas dovolených 
a s ním čeká mnohé rodiny ces-
ta k moři či do hor za hranice 
České republiky. Pro cestová-
ní s dětmi do zahraničí již čtvr-
tým rokem platí, že i dítě musí 
mít vlastní cestovní doklad, jeli-
kož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení mož-
nosti cestovat na zápis v cestov-
ním dokladu rodiče. Pro rodiče 
to ovšem neznamená, že se jim 
kvůli pořízení cestovního do-
kladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč 
a dobu platnosti má stanovenou 
na 5 let. Vzhledem k nestabilní 
bezpečnostní situaci v někte-
rých zemích, které byly dlouho-
době turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Tu-

recko, se dá letos očekávat ná-
růst zájmu o cestování po Evro-
pě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evro-
py pouze s občanským průka-
zem. Na ten je nyní možné vy-
cestovat do zemí Evropské unie 
a také do Albánie, Bosny a Her-
cegoviny, Černé Hory, Makedo-
nie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání ob-
čanského průkazu pro dítě do 15 
let je 50 Kč a doba jeho platnos-
ti je 5 let.

Cestovní doklady jsou ho-
tové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu 
nebo občanského průkazu pro 
dítě do 15 let žádá zákonný zá-
stupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem za-
jít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působnos-
tí. K žádosti, kterou na mís-

tě z prac uje ú řed n í k , nen í
nut né př i k ládat fotograf i i ;
úředník pořídí fotografi i dítě-
te přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dí-
těte. V případě, že má dítě vydán
již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento před-
ložit místo rodného listu. Lhů-
ta pro vydání cestovního pasu
nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplat-
něn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizová-
ní osobních dokladů lze na-
lézt na webu Ministerstva vnit-
ra na adrese: www.mvcr.cz/cla-
nek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cesto-

vat mimo Evropskou unii, do-
poručujeme se předem informo-
vat u zastupitelského úřadu da-
ného státu, jaké jsou podmín-
ky vstupu, pobytu a vycestová-
ní s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že někte-
ré státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou mini-
mální dobu platnosti cestovní-
ho dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení poby-
tu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 mě-
síců.

Podrobnosti k těmto i dalším 
podmínkám (např. vízová povin-
nost) lze zjistit u zastupitelské-
ho úřadu daného státu, popřípa-
dě je lze nalézt na webu Minis-
terstva zahraničních věcí www.
mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informa-
ce na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová, 
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Město Slavvičččín nabízí do pproná-
jmuu byt č. 41 vv 444. nadzemnímm pod-
lažží domu čp.  8836 na ulici Sttředo-
vá, v katastrállnníím území Slavvičín: 
 byt sestáváá zzz dvou pokojůů, ku-
chyyňského koouuutu, předsíně,, kou-
pellny s WC, sskkllepní kóje 
 celková poddllahová plochaa bytu 
včeetně sklepnní kkóje je 57,31 mm2

 výše měsííččního nájemného 
činní 1 761 Kč
 pronajímatteell je oprávněnn jed-
nosstranně zvvýýššit nájemné vždy 
od 1. července kkaždého rokuu ma-
ximmálně o 20 %%% rročně a míru infl a-
ce stanovenouu ČČSÚ
 nájemné jee uuuvedeno bez zzáloh 

na sslužby spojeenééé s bydlením (tto-
penní, voda, odppaddd, osvětlení sppo-
lečnných prostoor)

PPodrobnějšší iinnformace týkka-
jící se doby uuzaaavření nájemmní
smllouvy, obsahhuuu žádosti o prro-
nájem jsou uvvedddeny na úředdní
dessce města SSlaaavičín nebo wwe-
bovvých stránkkáccch města Slaavi-
čín a společnoosttti BTH Slaviččín
– wwww.bth-slavvicccin.cz.

ŽŽádosti buudddou přijímánny
do 110. června 2200116 osobně nebbo 
pošštou na adreesuuu:

BBTH Slaviččínnn, spol. s r. o.,
Mlaadotické nábřřeží 849, 763 21
Slavvičín. 

Výýběrovvééé řízení nna ppronnájem bbyyytu 2 + 00
Služby města Slavičína přijmou
 zahradníka
 obřadníka do smuteční síně
Služby města Slavičína, s. r. o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín 
Telefon: 677 341 632, 777 320 952 
E-mail: info@smslavicin.cz
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Zprávy z domečku 

Informace pro majitele psů
Stále přijímáme stížnosti z řad

občanů, kteří poukazují na neu-
kázněnost některých majitelů psů.
Především kritizují způsob venče-
ní psů, kdy majitelé psů necháva-
jí psy volně pobíhat po veřejném
prostranství a neuklízí exkremen-
ty. Mezi místa, kde dochází nej-
častěji k tomuto protiprávnímu
jednání, jsou ve Slavičíně lokali-
ty v okolí bytových domů. Dalším

místem, kde je častý výskyt pohy-
bu psů, je stezka pro chodce a cyk-
listy ze Slavičína do Hrádku. Je 
jistě dobře, že je tato stezka ob-
čany využívána k procházkám, 
ale uklízet po pejskovi se musí. 

Upozorňujeme všechny ma-
jitele psů, kteří po pejscích neu-
klízí, že jsou nejenom bezohled-
ní k ostatním spoluobčanům, 
ale navíc se dopouští přestupku 

Měsíc květen se pozná podle toho, že se nám zahrádky krásně barví 
rozkvetlými kytičkami, a také podle toho, že děti jsou už jednou nohou 
v prázdninovém čase. Alespoň co se týče vizí a představ, jak by jejich 
prázdniny měly vypadat. Koncem června se zavřou dveře škol a ote-
vřou se brány prázdnin. Je tedy na místě zrekapitulovat minulé obdo-
bí. Jen velmi stručně: mnohokrát děkuji interním pracovnicím zařízení 
za jejich pracovní nasazení v tomto školním roce, který pomalu končí. 
Za nasazení nejen v pracovních týdnech, ale mnohdy i o víkendech.

Externím pracovníkům děkuji za vedení našich zájmových krouž-
ků. Velmi si vážím toho, že vysoké procento z nich (cca 80 %) věnu-
je dětem čas i mimo ofi ciálně stanovenou dohodu mezi naším zaříze-
ním a jimi. Za to, že byli dětem kamarády, ledacos užitečného je na-
učili, pomohli rozvoji jejich zájmu. Jezdili s nimi po zápasech, turnajích, 
přehlídkách, soutěžích, mnozí z nich většinou o víkendech. Výsledky, 
kterých dosáhli, jsou součástí motivace práce jak vedoucích, tak přede-
vším dětí. My v DDM máme před sebou tradiční nabídku letních aktivit.

Koncem června čeká DDM ještě jedna velká akce: Krajská konfe-
rence pedagogů volného času, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka, která se koná dne 24. června 2016.

Na počátku nového školního roku mohou naši klienti počítat s na-
bídkou pravidelných aktivit – zájmových kroužků tak, jak tomu bylo 
v předchozích letech. Včas se dozvíte potřebné informace.

A jak jsme prožili v domečku měsíc květen?
 V pátek 6. května 2016 se sešlo 15 dětí s ro-
diči na tvořivém kurzu Malování pískem a pod 
jejich rukama vznikaly moc krásné výtvory.
 V sobotu 7. května 2016 se konaly rybář-
ské zkoušky v Brumově-Bylnici, které všichni
naši mladí rybáři úspěšně složili. Všem moc 
blahopřejeme a přejeme hodně zdaru a trpě-
livosti při použití vědomostí v praxi.

 V sobotu 7. května 2016 v Brumově-Bylnici se zúčastnilo šachové-
ho turnaje 83 mladých šachistů. Mj. i naši šachisté Tomáš Hofschnei-
der, který se umístil na 5. místě, a jeho bratr Petr, který získal 7. místo.
 V sobotu 14. května 2016 se konal Slavičínský plamínek, který se 
poprvé mohl uskutečnit v Army parku. Mladí hasiči z našeho zájmo-
vého kroužku na něm získali medaile za 3. místo. Všem blahopřeje-
me a vedoucím moc děkujeme za výbornou a obětavou práci s dětmi.
 Ve čtvrtek 19. května 2016 se v DDM konal Den krásy. Slečna Moni-
ka Saňáková radila našim maminkám, jak se mají starat o pleť.
 V úterý 24. května 2016 proběhlo keramické tvoření pro kroužek 
Malí šikulové z Loučky a okolí.
 V pátek 27. května 2016 se konal Den dětí v Rokytnici, který pořá-
dalo TVD Rokytnice a DDM byl nápomocen.
 Koncem dubna se naše taneční skupina Tamarind, která se věnuje 
orientálnímu tanci, zúčastnila krajské soutěže Světlo Orientu v Uher-
ském Ostrohu a byla opět úspěšná. S vlastní choreografi í skladby s ná-
zvem Naděje ve své kategorii s plným počtem bodů suverénně zvítězi-
la, získala zlatý pohár a postoupila do dalšího kola. Děvčatům blaho-
přejeme a držíme pěsti.

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

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Veselá věda
pořádá pro všechny zvídavé děti 
od 6 do 12 let příměstský tábor

Pokusy, hry, zkoumání příro-
dy, odpočinek, legrace
Program: 
 Vzdušný den – pokusy se 
vzduchem, výroba létajících 
hraček
 Lesní den – zkoumání lesa, 
lov lesního hmyzu, sběr rostlin, 
barvení látek přírodními barvivy
 Den dobrot – výroba domá-
cích mléčných výrobků, pickles, 
domácích karamelek
 Vodní den – pokusy s vodou, 
výroba a závody lodiček, výroba 
vodních mlýnků
 Celodenní výlet – sběr lé-
čivých a jedlých rostlin, výro-
ba léčivých čajů, vonných smě-
sí, recepty
 Pozorování počasí – výroba 

větrné růžice, srážkoměru
Kvízy, skládačky, hry
Termín:
11. července – 15. července 2016
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Místo konání:
DDM Slavičín, Osvobození 296,
Slavičín 
Cena:
380 Kč na dítě a den (v ceně je oběd
a pitný režim, pomůcky, výlet) 
Přihlášky: přihlašovací formulář 
na stránkách 
www.veselaveda.cz, záložka 
Tábory, informace na
info@veselaveda.cz.

tím, že nerespektují Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Slavičín 
č. 02/2001, o veřejném pořádku, 
v účinném znění, kde je v Člán-
ku 4 Pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích uvedeno, že na veřej-
ných prostranstvích je zakázán 
volný pohyb psů. Osoba, která 
psa doprovází, je povinna vést jej 
na vodítku a pes musí být opat-
řen náhubkem. Stejná opatření 
platí i v uzavřených prostorách. 
Dále je v Článku 10 Čistota veřej-
ných prostranství, odst. 5) uve-

deno, že v případě, že domácí či
hospodářské zvíře znečistí veřej-
né prostranství, je držitel zvířete
povinen bez zbytečného odkladu
zvířetem způsobenou nečistotu
vhodným způsobem z veřejného
prostranství odstranit. Tolik říká
obecně závazná vyhláška, kterou
je nutno dodržovat. Nerespekto-
vání této vyhlášky se posuzuje
jako přestupek a je zde možnost 
uložení pokuty.

Bohuslav Pjajko,
velitel Městské policie Slavičín

Stomatologické centrum 
Sixdent v Bojkovicích při-
jímá nové pacienty a mož-
nost registrace nabízí i oby-
vatelům Slavičína, kteří ne-
mají svého zubního lékaře. 

Sixdent sídlí na bojkovic-
kém náměstí na adrese Čer-
níkova 965 – Dům s pečova-
telskou službou, Bojkovice
687 71. Objednat se můžete
na tel.: 778 091 098 (pokud
se nedovoláte, budete kon-
taktováni na základě ztrace-
ného hovoru zpět) anebo na
e-mail: info@sixdent.cz, kde
nezapomeňte uvést své tele-
fonní číslo. Ordinační hodi-
ny a další informace nalezne-
te na www.sixdent.cz.

Jitka Pfeiferová

Registrace 
pacientů 
ze Slavičína 
v zubní ordinaci 
v Bojkovicích

5. července 2016
zámecký park Slavičín 
 hudební prograam po ceelý den
 doprovoddný proogram ppro děti
 výstava aautomoobilů 
 turnaj v nnohejbbale – 

Jerevan cup 
 grilovanéé speciality
 různé drruhy pivv 
 stánkovýý prodeej
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Letošní pouťové setkání škol-
ních družin při ZŠ Slavičín-Vlá-
ra a ZŠ Malé Pole se uskutečni-
lo dne 6. května 2016 na školním
hřišti. Příjemná hudba, milé přiví-
tání a slova moderátora doprová-
zely připravený program. Na 11
stanovištích se děti s chutí pusti-
ly do sportovního zápolení. Zís-
kané výherní žetony pak zaměni-
ly za zboží v pouťovém stánku pl-
ném sladkostí a lákavých cen. Dob-
rá nálada, spokojenost a plné kap-
sy cen, to vše bylo prima tečkou
za letošní mezidružinovou pou-
tí. Na další společné setkání s ka-
marády ze ZŠ Malé Pole v příštím
roce se těšíme. 

Soňa Lysá

Footbbalisttééé ZŠ SSlaaviččín-VVláára 
p popětt na ssstupníích víttězů
Mladí fotbalisté ZŠ Slavičín-Vlá-

ra se díky 1. místu v okresním kole
19. ročníku turnaje McDonald‘s
cup probojovali do jeho krajského
fi nále, který má i v celorepubliko-
vém měřítku velké renomé. Ten-
to fotbalový turnaj proběhl dne
17. května 2016 ve Zlíně na Vršavě.

Za náš celek nastoupili Erik Svo-
boda, Radim Hamalčík, Michal Šo-
man, Jan Konečný, David Olexa,
Matěj Boráň, Michal Janšta, David
Janšta, Petr Lukáš a Petr Švehlák.

Krajského fi nále se zúčastni-
lo pět týmů převážně ze sportov-
ních základních škol – Zlín, Uher-
ské Hradiště, Bystřice pod Hostý-
nem, Valašské Meziříčí a Slavičín.
Naši hráči předvedli v turnaji skvě-
lé výkony a obsadili krásné 3. mís-
to. Děkujeme fotbalistům za vzor-
nou reprezentaci školy i města.

Mgr. Petr Malec,
Ing. David Ptáček

ZŠ Slavičín-Vlára
ZZískkali jssssme Zlattý kklíč 
k brumovvvvskémmu hraadu 

Ve středu 4. května 2016 se 
utkali naši žáci se svými vrstevní-
ky v 10. ročníku vědomostně zá-
bavné soutěže O zlatý klíč k bru-
movskému hradu. 

Celkem 10 týmů z různých škol 
prokazovalo své znalosti o Kar-
lu IV., zručnost při střelbě z luku, 
rychlost, důvtip na stanovišti a hru 
v kostky. Představení skupiny his-
torického šermu Valmont Příchod 
krále bylo pro všechny soutěžící 
příjemným zpestřením soutěžní-
ho programu. Díky umístění na-
šich žáků na prvním místě putuje 
Zlatý klíč k brumovskému hradu 
do Slavičína. Absolutní prvenství 
vybojoval tým sedmáků – Michal 
Mudrák, Tomáš Lukšík, Veroni-
ka Maňasová a Nela Vachutková. 
Gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.

Bc. Alena Kantnerová

Badaatelsskké dopooleddne

V pondělí 25. dubna 2016 zažili 
naši páťáci neobvyklou výuku, kdy 
se stali na celé vyučovací dopoled-
ne mladými badateli. Žáci 9. roční-
ku spolu s vyučující chemie paní 
učitelkou Raškovou si pro ně při-
pravili atraktivní chemické a pří-
rodovědné pokusy. 

Deváťáci si vyzkoušeli roli uči-
tele a aktivně zapojili mladší žáky 
do všech připravených činností.
Společně vyráběli cukrovou duhu, 
tvořili faraonovy hady, vyzkoušeli 
si sopku, pomocí octa a sody nafu-
kovali balónek nebo fi ltrovali vodu 
přes různé materiály. 

Tato forma výuky byla pří-
nosná pro obě strany. Deváťáci si 
na chvíli zažili pocit, jak obtížné 
je zaujmout a předávat druhým 
své znalosti. Pro páťáky bylo ne-
obvyklé školní dopoledne se star-
šími kamarády, navíc okořeněné 
spoustou zajímavých pokusů, zá-
bavným učením.

Mgr. Hana Majeriková

Slavvičín ––– našee mměssto

Každý by měl znát město
či obec, ve kterém žije. Proto 
ve středu 27. dubna 2016 prožili 
šesťáci v rámci projektového vy-
učování Slavičín – naše město neo-
byčejné dopoledne. Skupiny žáků 
se vydaly do města na známá i ne-
známá místa, kam se při všední 
návštěvě nedostanete. Navštívili
nejstarší budovu ve městě – kos-
tel sv. Vojtěcha včetně jeho zvo-
nice i věže a také přilehlý hřbi-
tov, kde se dozvěděli podrobnos-
ti o osudech amerických letců 
a obětí z 2. světové války. Na zám-
ku, mimo jiné prostory, prošli i zá-
mecké sklepení. V Nadaci Jana
Pivečky viděli a vyslechli spous-
tu zajímavého o tomto místním 
rodákovi a o jeho přátelství s To-
mášem Baťou. Na Záložně si pro-
hlédli rozlehlou stropní fresku, 
na městském úřadě poznali chod 
a správu města i budovou radni-
ce. Při procházce městem se do-
zvěděli i o historii dalších budov, 
seznámili se s umístěním pamět-
ních desek, věnovaných význam-
ným osobnostem města. Plni no-
vých informací a zážitků se vrátili 
zpět do školy, aby ještě zhlédli do-
kument o Slavičíně. I když většina 
žáků zde bydlí od narození, někte-
rá místa navštívili poprvé a zjisti-
li, že Slavičín je zajímavé město 
s bohatou historií i současností.

Mgr. Naděžda Zemánková

VVídeeň stoooojí za ochuttnání

Když se řekne Rakousko, vět-
šině se vybaví Vídeň a mnohým 
z nás se začnou sbíhat sliny na Sa-
chrův dort. Ti, kteří se učí jako 
druhý cizí jazyk němčinu, dostali 
možnost vídeňská lákadla okusit. 
A tak se dne 4. května 2016 v brz-
kých ranních hodinách vydalo 45 

žáků 8. – 9. ročníku se svými vy-
učujícími na cestu do hlavního 
města našich sousedů. Čas nám 
krátil pan průvodce poučným vy-
právěním o historii měst, kterými
se projíždělo.

Po příjezdu do Vídně jsme si 
nejprve prošli prohlídkovou trasu
s českým výkladem v nádherném
barokním zámku Schönbrunn.
Dále jsme pokračovali procházkou
historickým centrem města kolem
hlavních památek, jako jsou např. 
katedrála sv. Štěpána, budova Stát-
ní opery, palácový komplex Hof-
burg – sídlo prezidenta, ale také 
národní knihovna, řada muzeí aj.
Jako poslední jsme navštívili zá-
bavní park Prátr – pro žáky asi
nejlepší závěr celého dne. Atrakce
zde zaujaly všechny tak, že si ani
nevzpomněli na zimu a vítr, které
ten den panovaly. Všichni se dosta-
tečně vyřádili a tak znavení moh-
li odjíždět domů. Na skvěle proži-
tý den plný zážitků budeme vzpo-
mínat ještě dlouho.

Mgr. Adriana Maňasová

PPrvoomájjooový tuurnnaj 
p g p gv pinng-pooongu
Žákovský parlament je orga-

nizátorem mnoha školních akcí, 
mimo jiné také Prvomájového
turnaje v ping-pongu. Letošní již
čtvrtý ročník nás přesvědčil, že 
i o tento sport je mezi našimi žáky
zájem a najdou se zde vynikající 
hráči. Tím nejlepším z 29 účastní-
ků se stal Michal Bureš (6. ročník), 
druhý se umístil Radim Hamalčík
(5. ročník) a třetí skončil Jakub Pi-
zúr (9. ročník).

Za profesionální úroveň a bez-
chybný průběh turnaje děkuje-
me panu Jaroslavu Kučerovi, kte-
rý nám s organizací i technickým
zázemím velmi pomohl. Mnoho-
krát děkujeme i paní Evě Koude-
lové za sponzorské dary z droge-
rie ve Slavičíně.

Mgr. Gabriela Šuráňová

MMezzinárrooodní sspoortoovní dddden

Ne nadarmo se traduje, že je 
atletika královnou všech sportů.
Umění správně vrhnout koulí, vě-
dět, v jaký okamžik vystartovat 
z bloků…, to vše v sobě skýtá not-
nou dávku všestrannosti i odhod-
lání. V úterý 10. května proběhlo
atletické měření sil mezi žáky naší
školy a ZŠ Janka Kráľa z Nové Dub-
nice. Tato akce byla fi nančně pod-
pořena městem Slavičín.

Na pořadu dne bylo sedm spor-
tovních disciplín. Soutěžilo se v ka-
tegoriích 6. – 7. třídy, 8. – 9. třídy.
Sportovci z české i slovenské stra-
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ny se s disciplínami prali, seč jim
síly stačily.

Za nejlepší atlety byli vyhláše-
ni tito sportovci:
 6. ročník – Ludmila Vaculová
a David Pika ze ZŠ Slavičín-Vlára,
 7. ročník – Kateřina Dědková
a Karel Vrba ze ZŠ Slavičín-Vlára,
 8. ročník – Amy van Brecht ze
ZŠ Nová Dubnica a Matěj Tomá-
šek ze ZŠ Slavičín-Vlára, 
 9. ročník – Milan Durďák a Mo-
nika Borová ze ZŠ Slavičín-Vlára.

Atletické klání v podobě Mezi-
národního sportovního dne se vy-
dařilo. Je zapotřebí ocenit výborné
sportovní výkony žáků, ale i celko-
vou atmosféru akce, která nenuce-

ně spojuje žáky dvou základních 
škol z různých států.
Ing. David Ptáček, Mgr. Petr Malec

Ukončení 
školního roku

ZŠ Slavičín-Vlá-
ra vás srdeč-
ně zve na slav-
nostní ukončení
školního roku

na letní scéně v zámeckém
parku v pátek 24. června 2016
v 8.30 hodin.

Spollečnééé zážittkyy jsou 
p p ypřřínosemmmm pro nnáss vvšechnnny

Spoluprááce třídy VV. B, Speciál-
ní školy v HHrádku, děětí z Charity 
sv. Vojtěcha a spolku DDiaklub stále 
pokračuje. UUž v měsícii září probě-
hl s našimi kamarádyy ze Speciál-
ní školy tzv.. Bramboroový den. Pá-
ťáci přišli do školy už ráno v 7.00
hodin, přinesli si škraabku a spo-
lečně nachyystali plný pplech bram-
borových koostiček, kteeré jsme dali 
péct do troubby. V první hhodině jsme 
si povídali o podzimuu, pranosti-
kách a tradiicích, zhléddli jsme tva-
ry brambor, které něcoo připomína-
ly, a tvořili jjsme různéé návrhy lá-
tek pomocí ppřichystanýých tiskátek
z brambor. NNa konci naašeho setká-
ní nás čekaaly horké „„pečeňáky“, 
které jsme ssi rozdělilii do papíro-
vých kornouutků. Byla to opravdo-
vá pochoutkka.

Další akccí bylo zdobbení perníků 
s Diaklubemm. V městskké knihovně 
pro nás tetyy z Diaklubuu přichysta-
ly perníčky a každý odd nich dostal 
svůj sáček see sněhem zz bílků a cuk-
ru. Pečlivě oozdobit perníček není
vůbec lehkáá věc, ale kkaždý z nás 
se opravdu snažil, a taak byl výsle-
dek práce úúspěšný. 

Následoovalo traddiční peče-
ní perníků v naší škole společně 
s dětmi z Chharity a Sppeciální ško-
ly. Připravenné těsto jsmme si rozdě-
lili na malé bbochánky aa pomocí vy-
krajovátek jsme vykouuzlili krásné 
tvary. Za chhvíli se po ccelé škole li-
nula perníkková vůně aa druhý den
nás čekala „„perníkováá“ svačina. 

Zajímavýý byl společčný výukový 
výlet s tetammi z Diaklubbu do Uher-
ského Broduu, na kterýý jsme se vy-
pravili vlakeem. V Uherském Brodě 
se jsme navšštívili Muzeeum J. A. Ko-
menského, kkde jsme sse seznámili
s jeho životeem. Poutavvé vyprávění
paní průvoddkyně jsmee posloucha-
li s velkým zzájmem. MMohli jsme si

zkusit, jak se seddělloo ve starých 
lavicích, hráli jssmee různé des-
kové hry a rébussy. ÚÚplně naho-
ře, v posledním ppattřře, byla zají-
mavá výstava starrýcchh předmětů, 
krojů a nábytku. Doostali jsme se 
tak do doby dávnno mmminulé a uvě-
domili jsme si oddlišššnosti života 
našich předků. Veelkkýým zážitkem 
byla pro nás výsttavvaa stavebnice 
Merkur, kterou jsmmme měli rov-
něž možnost zhlléddnnout v uher-
skobrodském muuzeeuu. Ohromilo 
nás, co se dá všeechhhno z barev-
ných plíšků a šrooubbbků postavit. 
Na konci prohlíddkyyy nás čekalo 
překvapení: mallá mmístnost ur-
čená pro návštěvvníkkky plná šrou-
bováků, šroubkůů, sstavebnice… 
Mohli jsme si sammi ppostavit svůj 
nápad. Bylo to úžžassnné, domů se 
nám vůbec nechttěloo. 

Nezapomenuttelnnný zážitek je 
i drhnutí peří s teetammmi v městské 
knihovně. A jak takkkové drhnutí 
probíhá? To dostaaneette hromádku 
husího peří a drhhneette a drhnete. 
Už jsme věděli jak nna to, protože 
máme zkušenostti. MMuseli jsme 
být opatrní, abyy ppeeří nelétalo 
vzduchem nebo nnessskončilo pod 
stolem. Společnýým zzpěvem a vy-
právěním jsme see ddoostali do po-
hody, ke které přřisppěl i výborný 
čaj. Někteří z nás ssii peříčka za-
pletli do vlasů a vvyppadali potom 
jako indiáni. Byloo too super.

Velikonoční ttradddice jsme si 
připomněli tradiičnníím pečením 
jidášů opět s našiimmi kamará-
dy z Charity a SSpeecciální školy. 
Do kynutého těssta se schovaly 
rozinky, oříšky a čookkoláda. Kaž-
dý z nás zkoušel zzaatočit různé 
tvary, někdo se ppokkkusil o složi-
tější výrobek. Práácee se nám zda-
řila a domů jsmee ssii odnesli vo-
ňavé zlatavé pečiivoo. 

Naše spolupráácee nekončí, ale 
o tom zase příštěě.

Žáci V. B tříddy ZZZŠ Malé Pole

Příměstské tábory
O prázdninách v měsících čer-

venci a srpnu nabízíme již pátým 
rokem příměstské tábory Kama-
rád. Tato moderní forma táboru 
bez přenocování s různorodým 
programem určitě splní očekává-
ní přihlášených dětí. Na své si při-
jdou sportovci, kutilové, milovní-
ci zvířat… Celotáborová hra bude 
samozřejmě součástí.
 Kdo se může přihlásit?
Kluci i holky ve věku
od 7 do 15 let
 Jaké je zaměření tábora?
Tábor je orientovaný hlavně na zá-
žitek dětí ve volných dnech prázd-
nin. Program je dále zaměřen 
na rozvoj komunikačních doved-
ností, týmovou spolupráci, kreati-
vitu, tělesnou zdatnost, zvyšová-
ní sebedůvěry a v neposlední řadě 
na osvojení praktických informací.
 Termíny a časový harmono-
gram:
I. termín: 18. července – 22. čer-
vence 2016 (5 dnů)
II. termín: 1. srpna – 5. srpna 2016 
(5 dnů)
III. termín: 22. srpna – 26. srpna 

Poradenské centrum R-Ego informuje….
2016 (5 dnů)
Denně od 8.00 do 16.00 hodin.
 Co je v plánu?
Výtvarné, literární a diskusní ak-
tivity, závody, soutěže, skupinové 
hry, výlety po okolí, koupání, re-
laxační aktivity, zajímavé a nové
informace.
 Cena zahrnuje: 
Pedagogický dohled, obědy, odpo-
lední svačiny, pitný režim, vstupné,
jízdné, pomůcky potřebné k jed-
notlivým činnostem, odměny.

Více informací na níže uvede-
ném kontaktu. Příměstské tábo-
ry se uskuteční při dostatečném
počtu přihlášených. K vybrané-
mu táboru po přihlášení a platbě
dostanete podrobnější informace
k programu tábora.

Činnost R-Ego, z. s., dlouho-
době podporují:

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Zlínský kraj, měs-
to Slavičín.

Kontakt: Poradenské cent-
rum R-Ego, nám. Mezi Šenky 19,
763 21 Slavičín, tel.: 577 341 446,
732 713 014, web: www.r-ego.cz

O volných místech do prvních 
ročníků pro školní rok  2016/2017 
na naší škole v dalších kolech se 
mohou uchazeči informovat pří-
mo na tel.: 604 954 453.
Nabízené učební obory: 
elektrikář, instalatér, autome-
chanik, kuchař-číšník
Nabízené maturitní obory:
podnikání v nástavbě, denní 
i dálkové
Maturitní obory tříd gymnázia, 
mechatroniků a informační tech-
nologie jsou naplněny.

Úspěchy v krajských kolech
Středoškolské odborné činnos-
ti našich žáků, výsledky krajské 
kolo Uherský Brod: 1. místo Mi-
chal Kužela (Grafi cký editor v C#),
2. místo Jan Sova (Porovnávání 
VA charakteristik polovodičových 
diod LED), 2. místo Patrik Štefaník 
(3D Tisk Stojan na mobilní telefon), 
3. místo Pavel Sova (Chemická či-
dla v syntetické kůži), 4. místo Mi-
chal Holek, David  Maryáš (Fyzi-
kální principy činnosti stejnosměr-
ných elektromotorů 3D), 6. místo 
David Lysáček (Model Saturnu), 
7. místo Filip Miškařík (Hardware)
Finále soutěže Offi ce Arena 2016:
Do celostátního fi nále soutěže za-
měřené na Microsoft Offi ce pod 
vedením Ing. Aloise Kužely postu-
pují: kategorie A: David Maryáš, 
kvarta, kategorie B: Eliška Reme-
šová, kvinta. Celostátní kolo pro-

běhlo 16. května 2016 v sídle spo-
lečnosti Microsoft, s. r. o., v Praze.
Další aktivity a úspěchy žáků
 V okresním kole biologické
olympiády obsadil Tomáš Maňas 
ze třídy sekunda pěkné 8. mís-
to ve velké konkurenci padesáti
účastníků. Gratulujeme a děkuje-
me za vzornou přípravu a repre-
zentaci školy.
V krajském kole chemické olym-
piády kategorie B obsadila Micha-
la Kostková ve velké konkurenci 
krásné 8. místo.
 Dne 4. května 2016 se čtyřčlen-
ný tým ze sekundy (Tobiáš Drápala,
Hubert Plášek, Štěpán Maňák, Jan 
Droščák) zúčastnil soutěže O zlatý
klíč k brumovskému hradu. Umís-
tili se na krásném 4. místě.
 Žáci SOŠ oboru instalatér se zú-
častnili stavebního veletrhu ve Zlí-
ně a žáci oboru automechanik Mo-
tosalonu na brněnském výstaviš-
ti, mechatronici prvních a dru-
hých ročníků se zúčastnili exkurze
v ZPS – Slévárna v Otrokovicích.
 Na škole byly zahájeny maturit-
ní zkoušky společnou částí, škola 
již několik let také realizuje v učeb-
ních oborech závěrečné zkoušky 
centrálním zadáním. Poděkování
patří všem učitelům školy – zadava-
telům i zástupkyním za vynikající 
přípravu a realizaci průběhu spo-
lečné části maturitní zkoušky, kte-
rý protokolárně deklarovala i Čes-
ká školní inspekce při kontrole.

Gymnázium J.P. a SOŠ Slavičín
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Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po  8.00 – 14.30 hodin
Út  8.00 – 15.30 hodin
St  8.00 – 18.00 hodin
Čt   ZAVŘENO
Pá  8.00 – 13.00 hodin
V tuto dobu je možné využívat 12 PC a in-
ternet zdarma. Denní limit na návštěvníka
je 1 hodina. Za poplatek je možnost tisku,
kopírování a ukládání dokumentů na mé-
dia, vazby do kroužkové vazby, laminová-
ní dokumentů.
V případě konání kurzů nebo jiných vzdě-
lávacích 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 internet  
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky
30 hodin – 1 000 Kč
Základy daňové evidence 
30 hodin – 1000 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

Informace Vzdělávacího střediska

Program zahrnuje pestrou nabídku ak-
tivit, jako míčové hry, stolní hry, soutěže,
celodenní výlet, malování, kreslení, zají-
mavé tvoření, procházky… Tábor je určen
dětem ve věku 7 – 14 let. Cena: 1 100 Kč.
Organizovaný program probíhá denně
od 8.00 do 15.30 hodin (možnost příchodu

Nadace Jana Pivečky nabízí možnost první-
ho příměstského tábora pro děti,
kterým letos školní rok končí dříve.

Program zahrnuje pestrou nabídku akti-
vit, jako míčové hry, stolní hry, soutěže, ce-
lodenní výlet, malování, kreslení, zajímavé
tvoření, procházky… Tábor je určen dětem
ve věku 7 – 14 let. Cena: 1 100 Kč. Organi-
zovaný program probíhá denně od 8.00 do

Anglický tábor 18. – 22. července 2016 / Výtvarný tábor 15. – 19. srpna 2016

První příměstský tábor 27. června – 1. července 2016 

Nutný počet pro otevření kurzu je minimál-
ně 8 účastníků. Hlaste se na telefonním čís-
le 571 110 425, 739 095 315 nebo přímo v síd-
le Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme
pomocí různých kreativních technik. Bliž-
ší informace vám poskytne paní lektor-
ka Eva Bartošová na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově měst-
ské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na červen: dekorace z betonu

Helfíkův kotár
11. červvna 200116 od 8.00 hoddin
Srddečnně zveemmme přízniivcee soutěžení naa 
15. ročnník tohhoooto závoodu, prooloženéhho ukázz-
kammi zááchrannááářských techhnik, policceeejní akcee, 
vypprošťťováníí raněných aa daalším ddoooprovodd-
nýmm prrogrammmeem. Akkce se kkoná vv PPPivečkoo-
vě llesopparku vvve Slaviičínně. OObčersstvvvení proo 
návvštěvvníky zzzajištěnoo. Soutěěžíme za každéé-
ho ppočaasí! 

PŘIPRAVUJEME
 První příměstský tábor 
27. června – 1. července 2016
 Anglický příměstský tábor 
18. – 22. července 2016
 Výtvarný příměstský tábor 
15. – 19. srpna 2016

Pracovnice Nadace Jana Pivečky

XX. ročník literární
soutěže středních škol
již zná své vítěze

Dne 25. dubna 2016 se uskutečnilo v ob-
řadní síni Městského úřadu ve Slavičíně slav-
nostní vyhlášení výsledků XX. ročníku literár-
ní 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. roční-
ků vybraných základních škol. Odbornou po-
rotou jsou hodnoceny práce v kategorii pró-
za a poezie.

V kategorii próza zaslalo do soutěže svo-
je práce 46 autorů z 15 škol. Odborná porota 
vybrala a ocenila následujících 7 autorů ze
7 škol:
 Romana Štangová – Gymnázium Nováky
 Kateřina Fialová – ZŠ Valašské Klobouky
Zdislava Pavlůsková – ZŠ Vlachovice
Eliška Buzášová – Gymnázium Kroměříž
 Alexandra Rýdza – Stredná zdravotnícka
škola Trenčín 
Andrianna Myhalko – Gymnázium Fr. Pa-
lackého Valašské Meziříčí
 Katarína Porubčanová – Gymnázium Dub-
nica nad Váhom

V kategorii poezie se přihlásilo 15 autorů 
z 9 škol. Odborná porota vybrala a ocenila ná-
sledujících 7 autorů z 5 škol:
 Tereza Šťastná – Masarykovo Gymnázi-
um Vsetín
František Borovička – Střední průmyslová
škola strojnická Vsetín
 Gabriela Šmotková – Gymnázium Zlín 
Lesní čtvrť
Anežka Dufková – Gymnázium Uherské 
Hradiště
 Zita Klimčíková – Gymnázium Jana Piveč-
ky Slavičín
Pavel Kalouš + Marek Polčák – Masaryko-
vo Gymnázium Vsetín

Děkujeme Základní umělecké škole Sla-
vičín za hudební program a všem porotcům 
za nelehký úkol při výběru nejlepších prací. 
Všem oceněným, kteří uspěli v letošní velké
konkurenci, ještě jednou gratulujeme. 

Zuzana Kujová15.30 hodin (možnost příchodu již v 7.00
hodin).

Cena zahrnuje: teplé obědy, svačiny, pit-
ný režim, vstupné, lektorné, výtvarný a učeb-
ní materiál.

Kontaktujte nás: 571 110 425, 739 095 315
nebo na adrese: 

Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí
111, Slavičín.

již v 7.00 hodin).
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, Hor-
ní náměstí 111, Slavičín.

Ve středu 11. května 2016 se uskutečnilaVe středu 11 května 2016 se uskutečnila
osvětová a sbírková akce Český den proti ra-
kovině. Tematické zaměření akce bylo na ra-
kovinu prsu u žen a u mužů. Získané fi nanč-
ní prostředky budou použity na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů, podporu onkologického vý-
zkumu a vybavení specializovaných pra-
covišť. Předmětem prodeje byl žlutý kvítek
měsíčku lékařského za minimální příspěvek
20 Kč/ks. Děkujeme studentům školy za or-
ganizaci, pomoc a solidaritu všech, kteří při-
spěli částkou 13 412 Kč.

Gymnazium Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín

přijme od 1. září 2016

učitele strojírenských 
předmětů odborného výcviku.

Požadavky:
minimálně maturita nejlépe

strojírenského zaměření,
znalost programování CNC strojů 

FANUC a HEIDENHAIN, CAD/CAM.
Přehled vzdělání a praxe zašlete 
na e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz.

Kalendář turistických akcí
1. 6. – 8. 6. NNervové llázně – Český ráj
5. 6. Štítná –– Nad Plááňavou – KKochavec 
– Slavičín
12. 6. Bojkovvice – Lookov – Kleemůvka –
Šanov – Slavičíín
18. 6. a 19. 66. zájezd (Uhrovecc)
26. 6. Lipováá – Haluzzice – Újeezd – 
Suchý vrch – Barák – Loučka

Jerevan cup
turnaj v nohejbalu
5. července 2016

antukové kurty v zámeckém parku
Přihlášky: podávejte do 4. července 2016

u Petra Kosečka, telefon: 731 598 200, 
e-mail: pekosan@seznam.cz.
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 V pátek 15. dubna 2016 pro-
běhlo na zámku ve Slavičíně slav-
nostní vyhlášení výsledků amatér-
ské kuželkářské soutěže CAMOLI-
GA 2015/2016.V úvodní části pro-
gramu byly prezentovány výsled-
ky jednotlivých družstev a činnost 
kuželkářského klubu a dále pak
vlastní vyhlášení výsledků ama-
térské soutěže. Letošní ročník CA-
MOLIGY hrálo 17 družstev. Trofe-
je vítězům a pamětní plakety všem
zúčastněným týmům předávali sta-
rosta města Ing. Jaroslav Končic-
ký a prezident kuželkářského klu-
bu a majitel fi rmy Camo Ing. Ru-
dolf Fojtík. V silné konkurenci se
na prvním místě umístili ŠÉFÍCI,
na druhém místě družstvo HOPA
a třetí skončil PTÁČEK TEAM. Nej-
lepším profi  hráčem se stal Rosti-
slav Gorecký ml., nejlepším kužel-
kářem – amatérem Ivo Fila, v ka-
tegorii žen byla první Alena Rako-
vá. ŠÉFÍCI a CAMO se jako loňský
první a třetí tým amatérské kužel-
kářské soutěže zúčastnili v sobo-
tu 14. května 2016 kvalifi kace Mi-
strovství ČR neregistrovaných hrá-
čů ve Valašském Meziříčí. Finále
se konalo ve dnech 28. – 29. květ-
na 2016 ve Vrchlabí. Účast slavi-
čínských družstev na MČR NERE
je prezentace nejen Kuželkářské-
ho klubu Slavičín, ale také našeho 
města. Více informací o výsledcích
soutěží a činnosti Kuželkářského
klubu Slavičín se dozvíte na webo-
vých stránkách kuželkářského klu-
bu – www.kkslavicin.cz.
 Mimořádný úspěch
slavičínského dorostence 
Tomáše Juříka na MČR!

Ve dnech 30. dubna – 1. květ-
na 2016 se náš dorostenec Tomáš
Juřík zúčastnil Mistrovství České
republiky jednotlivců, které se hrá-
lo ve Vrchlabí. V silné celorepubli-
kové dorostenecké konkurenci se
umístil na krásném druhém místě
v disciplíně 1 x 120 HS a na třetím
místě ve „sprintu“. Tomáš je hrá-
čem našeho A družstva a v ama-
térské kuželkářské soutěži CAMO-
LIGA nastupuje za tým s názvem
NICOMA. Blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci ku-
želkářského klubu a města Slavičín
na celorepublikové úrovni a přeje-
me hodně úspěchů v Tomášově ku-
želkářské kariéře!
 V týdnu 18. – 22. dubna 2016
proběhl na naší kuželně turnaj
tandemů v kategoriích registrova-
ných hráčů, neregistrovaných hrá-
čů a žen. Celkem se přihlásilo 12 re-
gistrovaných, 20 neregistrovaných
tandemů a 11 dvojic žen. Kategorii

registrovaných hráčů vyhrála dvo-
jice Karel Kabela – Erik Jadavan vý-
konem 850 poražených kuželek, 
kategorii neregistrovaných hrá-
čů vyhrála stejným výkonem jako
profi  dvojice 850 poražených ku-
želek dvojice Rudolf Fojtík – Aleš 
Ptáček. V kategorii žen se na prv-
ním místě umístila dvojice Alena 
Raková – Bronislava Králíková vý-
konem 745 poražených kuželek. 
Tento turnaj získal mezi kuželká-
ři velkou oblibu, a tak se již nyní 
můžete těšit na další, který proběh-
ne v měsíci září 2016 před zaháje-
ním amatérské kuželkářské soutě-
že CAMOLIGA 2016/2017.
V sobotu 9. dubna 2016 ode-
hrálo naše „A“ družstvo posled-
ní zápas Krajského přeboru roč-
níku 2015/2016 na domácí kužel-
ně ve Slavičíně. Vítězstvím 6:2 nad 
týmem Gumárny Zubří si náš tým 
„KK CAMO Slavičín A“ zajistil tře-
tí místo v konečné tabulce Kraj-
ského přeboru s celkovým počtem 
bodů 32. První Zlín B a druhé Zub-
ří měly stejný počet 32 bodů, tak-
že o vítězi Krajského přeboru roz-
hodovaly pomocné body. Blaho-
přejeme našim borcům za získá-
ní třetího místa! 

Nejlepšími jednotlivci v Kraj-
ském přeboru ročníku 2015/2016 
byli na pátém místě Pavel Sláma, 
na šestém místě Tomáš Juřík ml. 
a na sedmém místě Jakub Pekárek. 
 Naše „B“ družstvo se s celkovým 
počtem 7 bodů umístilo v Krajském 
přeboru bohužel na posledním 
12. místě a sestupuje do Kraj-
ské soutěže. Nejlepšími jednot-
livci našeho „B“ družstva v Kraj-
ském přeboru ročníku 2015/2016 
byli na 41. místě Robert Ři-
hák, na 54. místě Ondra Fojtík 
a na 64. místě Richard Ťulpa.
Kuželkářský klub Slavičín 
provádí nábor mladých hráčů 
v kategorii žáci/žákyně a dorosten-
ci/dorostenkyně. V případě zájmu 
o kuželkářský sport se můžete ob-
rátit telefonicky na Pavla Slámu 
na tel.: 604 715 537 nebo na prezi-
denta KKS Ing. Rudolfa Fojtíka na 
tel.: 602 756 642 nebo e-mail:
fojtik@camo.cz.
 Pronájem zrekonstruova-
né kuželny – 1 hodina/dvě drá-
hy/300 Kč, vhodné pro skupiny
i jednotlivce, informace na tel.:
604 715 537 – Pavel Sláma.
 Nabízíme fi rmám možnost 
své prezentace v prostorách
kuželny, informace na tel.:
603 919 154 – Mgr. Aleš Ptáček. 

www.kkslavicin.cz
Aleš Ptáček

Kuželkářský klub Slavičín

Hráčky SK Snipers Slavičín
třikrát za poslední čtyři roky vy-
hrály II. ligu žen, avšak kvůli ne-
pochopitelným předpisům České 
fl orbalové unie nemohou postou-
pit do I. ligy. Ve Slavičíně máme to-
tiž pouze jedno mládežnické druž-
stvo a povinnost ve vyšší soutěži 
jsou dva týmy. Což je určitě škoda, 
protože výkonnost na první ligu 
naše děvčata určitě mají. V minu-
losti se podařilo vychovat i něko-
lik ligových hráček, jako jsou Ma-
chů, sestry Rozenbergovy a Topi-
čová (která v současnosti hraje 
švédskou extraligu) a možná ně-
které mladé hráčky půjdou co ne-
vidět v jejich šlépějích.

V sezoně 2015/2016 skonči-
ly hráčky SK Snipers na 1. mís-
tě, z 24 utkání získaly úctyhod-
ných 64 bodů – bilance je 21 vý-
her, jedna remíza a jen dvě prohry 
při celkovém skóre 138:33. V in-
dividuálních statistikách II. ligy
skončila na 3. místě Pavla Mano-
vá – 51 bodů (36 branek, 19 asis-
tencí), na 6. příčce skončila Niko-
la Maružánová se ziskem 35 bodů   
(19 – 16), celkově 7. byla Simona 
Vojtásková  – 35 bodů  (16 – 19), 
na 8. příčce se umístila Bára Je-
línková  – 34 bodů  (28 – 6) a ješ-
tě 12. skončila Gábina Sommero-
vá  – 24 bodů.

A umístění by bylo ještě lepší,
Nikola Maružánová totiž chybě-
la v šesti zápasech z důvodu zra-
nění, Bára Jelínková měla v osmi 
utkáních  povinnosti na vyso-
ké škole a Pavla Manová ve čty-

řech duelech dokonce nastoupi-
la na postu brankářky. Poděková-
ní za skvělou reprezentaci klubu 
a také města Slavičín patří všem
hráčkám a také obětavým trené-
rům a funkcionářům.

Na úspěchu SK Snipers Slavi-
čín se podílely tyto hráčky:
– horní řada: Alena Vojtásková,
Eliška Štěpančíková, Iveta Krahu-
lová, Simona Vojtásková, Kristýna
Sudková, Pavla Manová
– dolní řada: Nikola Maružáno-
vá, Kristýna Odleváková, Gábina
Sommerová, Eliška Čížová, Bára
Jelínková.

Na fotce chybí Renata Výleto-
vá a Kateřina Koníčková.

Rudolf Novotný

Slavičínské fl orbalistky znovu vyhrály II. ligu

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičínín
muži A – divize, skupina E 
středa 1. čeervnaa Opavaa BB 
17.30 hhodinn
neděle 5. červnna Petřkoovvvice 
10.15 hhodinn
muži B – I. B třída 
sobota 4. čeervna Tečovviccce 
17.00 hhodinn
sobota 18. červnna Lukoovvv 
17.30 hhodinn
žáci – krajský přebor
sobota 4. čeervna Baťovv 
9.30 a 11.155 hoddin
sobota 18. červnna Otrokkkovice 
9.30 a 11.155 hoddin
přípravky – krajská soutěž
ponděllí 13. červvna SK ZZZlín 
16.30 hhodinn

TTTommmmTTTTTomTomTommT áš áš JuřJuřuřuřuřuřřuřřuřuřřuřuřuřuřuuřuřřřřJuřříkíkíkíkíkíkíkkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkíkííkíkííkkkíkk Vítěz CAMOLIGY Šéfíci
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V Z P O M Í N Á M E

Tento rok uplyne 26 let od úmrtí našich
rodičů, dne 4. března 2016 paní 

Bohumily HRBÁČKOVÉ z Nevšové, 
která by se dne 27. září 2016 dožila
100 let, a dne 20. června 2016 pana

Jozefa HRBÁČKA z Nevšové, 
který by se dne 5. března 2016 

dožil 105 let.
Za tichou vzpomínku děkují děti

s rodinami.

Dne 30. června 2016
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Františka DUBSKÉHO

ý

ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkuje 

přítelkyně Jana.

Dne 1. června 2016 vzpomeneme 
7. výročí úmrtí 

pana Josefa BUREŠE
ý

 z Hrádku.
Stále na něj s láskou vzpomínají

manželka Irena, dcera Ivana, synové 
Radek a Josef s rodinami.

Dne 29. června 2016 si připomeneme 
1. smutné výročí odchodu 

manžela a tatínka,
pana Miroslava HORY. 

Přátelé a známí, vzpomínejte s námi.

Dne 9. června 2016
vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí paní Zdenky KUČEROVÉ

ýý

ze Slavičína.
Za tichou vzpomínku děkují manžel

a děti s rodinami.

Dne 7. června 2016 vzpomeneme 
smutné 15. výročí tragické smrti

našeho syna Jakuba MACKA. 
Za vzpomínku děkují rodiče,

bratr a ostatní rodina.

Dne 10. června 2016 by se dožila
90 let paní Anna KOSEČKOVÁ

y

a dne 4. listopadu 2016 by se dožil 
90 let pan František KOSEČEK

p y
, 

oba ze Slavičína.
V letošním roce si zároveň

připomínáme 10. výročí jejich úmrtí. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná
syn Petr s rodinou.

Dne 10. června 2016 vzpomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava ANDERTA. 
Za tichou vzpomínku děkují 

dcera Jana s rodinou
a syn Pavel s rodinou.

Dne 16. června 2016 si připomeneme
6. 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 

p j

s rodinami.

Dne 19. června 2016 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí pana 

Milana MALANÍKA
ý

 z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají maminka 
Jarmila, děti Šárka, Milan, Michaela 

p j

a Martina, družka Petra a ostatní
příbuzenstvo.

Dne 12. června 2016 
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás opustil tatínek,

pan Jozef VACULA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Elena a děti Jozef, Igor a Luděk
s rodinami.

Dne 7. června 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí 

pana Jana HRDKA z Hrádku.
Za tichou vzpomínku děkují 

děti s rodinami.

Dne 29. června 2016 uplyne 20 let 
od chvíle, kdy nás opustila paní

Libuše HLAVICOVÁ
y

 ze Slavičína.
S láskou stále vzpomínají manžel Josef,

dcery Libuše a Jitka s rodinami.

Dne 6. června 2016
vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana Františka GREBENÍČKA
ý

ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Marta, dcery a syn s rodinami.

Dne 3. června 2016 si připomeneme
11. smutné výročí úmrtí paní 

Jany KŘÍŽOVÉ
ýý

 ze Šanova.
p

Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,

dcera Jana s rodinou
a sestra Pavla s rodinou.

Dne 21. června 2016
vzpomeneme 25. smutné výročí

úmrtí naší milované dcery,
sestry a tety, 

paní Jaromíry STARÉ
y yy

 z Nevšové.
S láskou a úctou vzpomínají

maminka Marie
a sestry Jana a Marcela s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Jiří Zvonek a Miroslava Kepáková – dce-
ra Anna
Josef Skřek a Darina Hladíková – syn Vojtěch
Josef a Radka Hořákovi – syn Václav
Marek a Aneta Slovákovi – syn Jan
Martin a Zuzana Matulovi – syn Jakub
Miroslav Slámečka a Veronika Žeravčíko-

y

vá – dcera Barbora
Karel a Veronika Zvonkovi – dcera Nikola

13. 4. 2016 Antonín Prachař, 68 let, Slavičín
15. 4. 2016 Emílie Šmotková, 62 let, Slavičín
27. 4. 2016 Blanka Beránková, 69 let, Slavičín
27. 4. 2016 Miroslav Křenek, 85 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje
narození Vašeho dítěte a 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.

SŇATKYŇ
Jiří Víšek a Ivana Frajtová
Manuel Kruck a Veronika Goorčíková

ÚMRTÍ
2. 4. 2016 Jiřina Spurná, 93 let, Slavičín
3. 4. 2016 Jitka Eiseltová, 933 let, Slavičín
5. 4. 2016 Zdeňka Barbořáková, 87 let, Divnicek á l i

10. 4. 2016 Bohumila Kováčová, 68 let, Slavičín
12. 4. 2016 Ludmila Mudráková, 79 let, Slavičín
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Zapište se někomu do života 
aneb darujte kostní dřeň! 
Čtvrtek 9. června 2016

j
Město Slavičín ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavičín zve

na přednášku Zapište se někomu do života aneb darujte kostní
dřeň! Setkání s paní Zdenkou Wasserbauerovou, zástupkyní Nada-
ce pro transplantace kostní dřeně. Na přednášce budete informová-
ni, jak můžete pomoci jako dobrovolní dárci dřeně, dobrovolní spo-
lupracovníci nadace, případně jaké jsou podmínky vstupu do Čes-
kého národního registru dárců dřeně aj. Dozvíte se také konkrétní
detaily, jak probíhají lékařská vyšetření a samotný zákrok darování.

Začátek: 17.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Zájemci o vstup do registru mohou téhož dne (9. června) da-
rovat vzorek krve v době od 13.30 hodin do 19.00 hodin v budo-
vě Městské knihovny Slavičín. Podrobnější informace získáte na
tel. 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz.

Městská knihovna
6. – 31. června 2016 – Život kolem nás 
Výstava fotografi í studentů SPŠ polytechnické – Centra odborné pří-
pravy Zlín. Je k vidění v půjčovní době v galerii knihovny.
Čtvrtek 2. června 2016 – Veselé čtení s Nezbedníčkem
Zábavné setkání s knížkami a se skřítkem Nezbedníčkem pro předško-
láčky. Předprázdninové odpoledne bude věnováno soutěžím, hrám, há-
dankám a výtvarným hrátkám. Nezbedníček dětem představí hrdiny 
z jeho další oblíbené knížky Bořek Stavitel. Začátek: 15.00 hodin, sál 
ve 2. podlaží knihovny.

Zveme na červnové akce

Co ovlivňuje výživa těla a potraviny, které jíte 
Úterý 14. června 2016
Na přednášce výživového poradce Bc. Petra Hrušky získáte přehled 
o správném fungování těla, jeho výživě a detoxikaci. Dostanete ná-
vod, jak se zorientovat v dnešních potravinách, a také se dozvíte vše 
o redukci hmotnosti a jak si ji dlouhodobě udržet.
Každý účastník získá na místě metabolickou analýzu stavby těla 
ZDARMA!
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Převážně – nevážně!
Pátek 24. června 2016
Zábavný pořad se známými osobnostmi – psychiatrem a spisovatelem 
Janem Cimickým a spisovatelem Jiřím Žáčkem. Oba autoři zavzpomí-
nají na veselé i vážnější životní okamžiky, na setkání s přáteli z umě-
lecké branže a také se podělí o střípky ze světa literatury.
Proběhne i autogramiáda děl obou spisovatelů. Akce se koná ve spolu-
práci s Občanským sdružením Literární Luhačovice a SOŠ Luhačovice.
Začátek: 18.00 hodin, sál v 1. podlaží knihovny. Vstup volný.

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům 

Čarodějnického reje v Nevšové 
za hojnou účast. 

Malých čarodějů a čarodějek, 
kteří si přišli namíchat lektvary, 
vyrobit amulet, vyzkoušet alchy-

mistickou dílničku, zasoutěžit si
a užít si krásné slunečné soboty,
bylo kolem 70. Těšíme se na vás
opět za rok. 

Za nevšovské maminky
 Simona Goňová

Akce byla fi nančně podpořena
městem Slavičín a nadací Synot.

Prosluněné sobotní dopoledne 7. května 2016 a parkoviště před
naší radnicí byly svědky pietního shromáždění na počest slavičín-
ského rodáka pplk. gšt. in memoriam Jana Slavíka.

Záštitu nad akcí s velkou ochotou přijal brigádní generál Emil
Boček, místopředseda Československé obce legionářské a předseda 
Sdružení československých zahraničních letců 1939–1945. 

Péčí Klubu přátel historie Slavičínska, za podpory Rady města
Slavičín, slavičínského infocentra a díky nezištné pomoci pracov-
nic místní městské knihovny se slavnost ke spokojenosti účastní-
ků velice vydařila. Pamětní desku společně odhalili plk. letectva 
v. v. Alois Dubec, poslední příslušník RAF žijící ve Zlínském kraji, 
a plk. letectva v. v. Ing. Josef Macek.

Pozvání do našeho města přijali a svou přítomností nás poctili:
paní poslankyně Parlamentu ČR Miroslava Strnadelová, Jan Štok-
man – člen ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, předseda OV 
ČSBS Uherské Hradiště, PaedDr. Petr Navrátil – radní Zlínského 
kraje, kpt. letectva v. v. Lubomír Hruban – vedoucí delegace Svazu 
letců ČR gen. Karla Janouška KCB Přerov, mjr. Miroslav Koval v čele 
delegace Svazu letců gen. Otmara Kučery DFC Brno, plk. Ing. Jaro-
slav Jarolím – předseda Československé obce legionářské – Jednota 
Brno 1, Ing. Miroslav Kadlec – předseda Klubu přátel historie Slavi-
čínska, kpt. Dr. Milan Strnadel – zástupce Klubu vojenské historie 
Morava Zlín, Jan Klečka – zástupce Klubu vojenské historie NAPA 
Napajedla, Jaroslav Malík – zástupce Klubu vojenské historie Sla-
vičín a Radim Ševčík – vedoucí dokumentačního oddělení Muzea 
jihovýchodní Moravy Zlín.

Ing. Jaroslav Končický, starosta našeho města, přivítal přítomné,
poděkoval hostům za jejich účast a ve svém projevu ocenil vlaste-
nectví a sebeobětování nejen pplk. gšt. Jana Slavíka, ale všech od-
bojářů a jejich přínos k vybojování svobody pro okupovanou vlast.

Mimořádné poděkování si zaslouží realizační tým slavičínské
městské knihovny v čele s paní ředitelkou Mgr. Gabrielou Klabač-
kovou a členky Diaklubu za přípravu drobného pohoštění. Pozvaní 
hosté nešetřili slovy díků a uznání za přátelské přijetí a péči, které 
se jim v knihovně – ostatně jako vždy – dostalo. Velký dík si zaslou-
ží také moderátorka pietního aktu paní Bc. Marie Studeníková, ve-
doucí městského infocentra.

Našemu městu přibyla další z pamětních desek, která bude bu-
doucím generacím připomínat, že pro ztracenou svobodu vlasti byli 
ochotni položit svůj život i mnozí Slavičané. Čest jejich památce. 

Zájemci o historii jsou srdečně zváni do městské knihovny, kde
probíhá výstava dokumentující činnost patnáctičlenné zpravodaj-
ské skupiny BONDY, jejímž členem byl také náš rodák pplk. gšt. 
Jan Slavík.

Ladislav Slámečka

Slavičínští na svého rodáka nezapomněli
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 čtvrtek 2. června 2016
Diabetický den
Prostranství u městské knihovny, 
8.30 hodin

 pátek 3. června 2016
Na kole dětem Josefa Zimovčáka
Prostranství před radnicí ve Sla-
vičíně, 10.00 hodin

pátek 10. června 2016
Noc kostelů
Kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně, 
18.00 hodin

sobota 11. června 2016
Helfíkův kotár
Pivečkův lesopark, 8.00 hodin

 sobota 11. června 2016
O pohár starosty města v nohej-
bale trojic
Víceúčelové hřiště u Sokolovny, 
8.00 hodin

Kulturní akce v měsíci červnu
pátek 24. června 2016
Zakončení školní roku 
ZŠ Vlára
Letní scéna, 8.30 hodin

pátek 24. června 2016
ZUŠ v parku
Letní scéna, 17.00 hodin

Program na červen 2016
St 1. 6. 9.30 Květinové aranž-
má, 13.00 volná herna, 15.00 hrát-
ky pro všestranný rozvoj pro děti 
1 – 2 roky
Čt 2. 6. 10.00 Tvořílek pro děti 
1 - 2 roky, 13.00 volná herna, 15.00 
hrátky pro všestranný rozvoj pro 
děti 4 – 6 let
Pá 3. 6. 10.00 Den dětí
Po 6. 6. 10.00 Hudební Miniš-
količka pro děti
Út 7. 6. 10.00 Pohybové hrát-
ky pro děti 2 – 3 roky, 13.00 vol-
ná herna, 15.00 Pohybové hrátky
pro děti 2 – 3 roky
St 8. 6. 10.00 Pohybové hrát-
ky pro děti 1 – 2 roky 13.00 volná 
herna, 15.00 Pohybové hrátky pro 
děti 1 – 2 roky
 Čt 9. 6. 10.00 Tvořílek 1 – 2 roky,
13.00 volná herna, 15.00 Pohybo-
vé hrátky pro děti 4 – 6 let
 Pá 10. 6. 10.00 Tvořílek 2 – 3 
roky
Po 13. 6. 10.00 Tvořílek pro 
děti – Kuchtíkovy hrátky
Út 14. 6. 10.00 Čtenářem od ba-
tolete, 13.00 volná herna, 15.00 
Hrátky pro všestranný rozvoj pro 

děti 2 – 3 roky
St 15. 6. 10.00 Hrátky pro vše-
stranný rozvoj pro děti 1 – 2 roky,
13.00 volná herna, 15.00 hrátky
pro všestranný rozvoj pro děti
1 – 2 roky
Čt 16. 6. 10.00 Hudební Miniš-
količka 1 – 2 roky, 13.00 volná her-
na, 15.00 Hrátky pro všestranný 
rozvoj pro děti 4 – 6 let
 Pá 17. 6. 10.00 Miniškolička pro 
děti 1 – 6 let
Po 20. 6. 10.00 Hudební Miniš-
količka pro děti
 Út 21. 6. 10.00 Pohybové hrát-
ky pro děti 2 – 3 roky, 13.00 vol-
ná herna, 15.00 Pohybové hrátky 
pro děti 2 – 3 roky
 St 22. 6. 10.00 Pohybové hrát-
ky pro děti 1 – 2 roky, 13.00 vol-
ná herna, 15.00 Pohybové hrátky 
pro děti 1 – 2 roky
Čt 23. 6. 10.00 Tvořílek 1 – 2 
roky, 13.00 volná herna, 15.00 Po-
hybové hrátky pro děti 4 – 6 let
Pá 24. 6. 10.00 Poslední den 
před prázdninami – Posezení
u kávy
27. 6. – 30. 6. Zavřeno z důvo-
du rekonstrukce.
Přejeme všem krásné prázdni-
ny a těšíme se na vás opět v září! 

Tým MC

MC Slavičín
P

všechnny přííznivcee na 

Diabeetický dden, 
ktterý see koná 

ve čtvrtek 2. června 2016 
od 8.30 hodin v okolí

Městské knihovny Slavičín. 
(V přípaadě neepřízniivého 
počasí se akcce přessune 

na Sokollovnu.))
Program:
8.30 Prezennce
9.00 Zahájení
9.15 Přednnáška JJak vybbrat 
vhodnou oobuv (IIng. Janna Vaš-
ková)
11.00 Beseda Zddraví a vváha 
(Mgr. Daniiela Haaluškovvá Kvar-
dová)
Od 13.00 VVystouupení ddětí
z MŠ Hráddek, ZŠŠ Malé Pole 
a DDM, Slaavičínských cérek
Od 10.30 ddo 15.000 možžnost 
podiatrickéého vyyšetřenní s kom-
plexní diaggnostikkou noohou – 
Ing. Vaškovvá, moožnost zakou-
pení zdravotní obbuvi

Janova 
dobrá zpráva
Čtení Bible se zamyšlením.

p

Studiem provází Martin Žů-
rek, Th.B. a René Bil, Th.B. 
každý čtvrtek
(mimo státní svátky a školní
prázdniny)

18.00 hodin, Orlovna – 
přísálí (vstup zezadu budovy)

Vstup volný. 
Tel.: 775 789 038, 
web: slavicin.casd.cz.

Sbor dobrovolných hašičů
Nevšová

Soutěž
v požárním

sportu
18. června 2016

Jihovalašská liga
nočních soutěží

Soutěž mladých hasičů
do 15 let
Kde: Areál SDH Nevšová
Kdy: 18. června 2016
od 13.00 hodin
Disciplína: Požární útok
Během dne zajištěn bohatý
doprovodný program, požár-
ní technika, hudba, speciality
na grilu a mnoho dalšího ne-
jen pro děti.

Soutěž mužů a žen
Kde: Areál SDH Nevšová
Kdy: 18. června 2016 od 21.30
hodin
Netradiční podívaná na nejlepší
hasičské týmy ve Zlínském kra-
ji, a to vše po setmění!
Laser show přímo na dráze!

Tábor při Charitě aneb Neseď 
doma jako pecka
Terrmíny:
18.. červencee ––– 22. červencce 20116 /15. srpna – 19. srpna 2016
Bohhatý zážitkkoovvý program ppro děěti od 6 do 12 lett, vv pracovní dny 
od 7.00 do 15.3300 hodin: kresslení ppravouu hemisférouu, celodenní výýle-
ty, návštěva aaqquuaparku a daalší akttivity
Cena 1 000 Kčč zzzahrnuje nápooje, strravu (ssvačinu a obběddd), vstupné, jízzd-
né,, materiály,, lleektorné, zdraavotniccký doohled aj.
Přiihlášky jsouu kk dispozici naa wwww.slaviicin.charita..czzz
nebbo na Charrittěě sv. Vojtěchaa Slaviičín, KKomenskéhoo 11115, 
Slaavičín, tel.: 7334 435 242.
Terrmín odevzzddáání vyplněnýých přihlášek je do 8. čeervvvence 2016.
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Letos se naše farnost ve Slavičí-
ně rozhodla zapojit do projektu
NOC KOSTELŮ už popáté a při-
pravila následující program
v kostele sv. Vojtěcha v pátek
10. června 2016:

18.00 – 18.45 Mše svatá
18.50 – 19.00 Zahájení
19.00 – 20.00
Pásmo her a soutěží pro děti
20.00 – 20.45 
Slovo P. Miroslava Strnada 
20.45 – 21.45
Hudební pásmo schóly chval 
prokládané krátkými příběhy
21.45 – 22.30
Možnost prohlídky:
- výstavy fotografi í kostela
- varhan 
- věže a zvonů a jiných „zákou-
tí“ kostela
- nezávazný test znalostí o živo-
tě sv. Vojtěcha a historii našeho
kostela

 22.30 – 23.15 Filmové doku-
menty o zasvěceném životě 
23.15 – 24.00 Společné čtení 
z Bible (mohou se zapojit všichni 
účastníci) se zpěvy kánonů z Taizé
24.00 Společná modlitba 
za město Slavičín a okolní vesnice

Doprovodný program: 
Zapal si svou svíci na zname-
ní proseb, díků či nového roz-
hodnutí.
 K tobě se, Bože, utíkám – 
po celý večer je možnost vhazovat 
lístky s prosbou do krabice u boč-
ního oltáře. Na všechny úmysly 
bude v tichosti pamatováno při 
závěrečné modlitbě.
 Vyber si svůj citát – každý 
si může vybrat pro sebe biblic-
ký citát. 
 Ruční přepis Bible

Upozorňujeme návštěvníky, 
že uvedený časový harmonogram 
programu je orientační. Nepláno-
vaně může dojít k mírnému časo-
vému posunu.

Od 19.00 hodin bude součas-
ně možnost komentované pro-
hlídky kaple sv. Václava v Lipové, 
kde bude připravena výstava sta-
rých fotografi í ze „života“ kaple.

Srdečně zveme k prožití hez-
kých a výjimečných chvil ve ve-
černích a nočních hodinách v na-
šem kostele sv. Vojtěcha ve Slavi-
číně a v kapli sv. Václava v Lipo-
vé dne 10. června 2016 na akci 
NOC KOSTELŮ.

Oslava 55. výročí založení Vojenského technického ústavu výzbro-
je a munice ve Slavičíně, odštěpného závodu Vojenského technického 
ústavu, s. p., Praha, se uskutečnila dne 13. května 2016 v místním kul-
turním domě Sokolovna a v prostorách VTÚVM. Oslavy se účastnili: 
ředitel VTÚ, s. p., Praha Mgr. Jiří Protiva, náčelník dělostřelectva Ar-
mády ČR plk. Ing. Ivan Mráz, ředitel Vojenského technického ústavu 
pozemního vojska ve Vyškově Ing. Jaroslav Štrupl, ředitel Vojenského 
technického ústavu letectva a protivzdušné obrany Ing. Petr Novotný, 
ředitel Vojenského technického ústavu ochrany v Brně RNDr. Bohuslav 
Šafář a další významní hosté. Kromě pracovníků VTÚVM byli na osla-
vu pozvaní důchodci, bývalí pracovníci ústavu. Předtím než začala ofi -
ciální část oslavy, byly promítány ve smyčce fotografi e ze života „vý-

Noc 
kostelů

zkumáku“ a jeho pracovníků za celou dobu jeho existence, takže dříve 
narození si mohli připomenout okamžiky ze svého působení u ústavu.

V úvodu přivítal přítomné a hosty ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman,
seznámil je s programem oslavy a zdůraznil, že ústav za 55 let vyspěl 
a získal dostatek zkušeností z výzkumné a vývojové činnosti pro Ar-
mádu ČR.

Ředitel VTÚ, s. p., Mgr. Jiří Protiva pozdravil přítomné a popřál 
pracovníkům „výzkumáku“ hodně úspěchů a tvůrčího úsilí při plně-
ní úkolů ve prospěch Armády ČR v úzké součinnosti s podniky obran-
ného a bezpečnostního průmyslu. Zdůraznil, že VTÚVM Slavičín je 
integrální součástí VTÚ, s. p., a že dělá všechno proto, aby specifi cké
činnosti slavičínského „výzkumáku“ byly uchovány pro potřeby ar-
mády i do budoucna. Poté ředitel slavičínského „výzkumáku“ provedl
přítomné historií od VZÚ 011 až po VTÚVM prostřednictvím výsled-
ků výzkumných a vývojových úkolů od samého zrodu ústavu po dneš-
ní dny. V rámci diskuse doplnili ředitele některými historickými oka-
mžiky ze života ústavu a vlastními poznatky a zkušenostmi z práce 
Ing. Činčár, Ing. Bejšovec, Ing. Kašpar a Ing. Matuštík.

Program oslavy výročí pokračoval neformálním setkáním genera-
cí zaměstnanců VTÚVM a následně prezentací současných projektů
z odborné působnosti Vojenského technického ústavu výzbroje a mu-
nice na odborných pracovištích ústavu.

Ing. Jaroslav Bejšovec 

V sobotu 14. května 2016 se
od 9.00 hodin uskutečnila sou-
tež Slavičínský plamínek, kte-
rá je zaměřena na připravenost 
mladých hasičů. Letos se soutěž 
uskutečnila v Army parku (býva-
lá kasárna). Největší potíž všem 
pořadatelům a soutěžícím dělalo 
počasí, ale ani to neodradilo vel-
ký počet závodníků. Soutěže se 
zúčastnilo 10 družstev starších 
žáků a 7 družstev žáků mlad-
ších. Na soutěžící čekalo cel-
kem šest disciplín. V kategorii 
starších žáků si prvenství odvez-
lo družstvo ze Štítné nad Vláří, 
druhé místo putovalo do Návoj-
né a třetí místo zůstalo pro do-
mací Slavičín. V kategorii mlad-
ších žáků vybojovalo první mís-
to družstvo domácích ze Slavi-
čína, druhé místo patřilo druž-
stvu Rudimova a třetí příčku ob-
sadilo družstvo Jestřabí. Všich-
ni soutěžící byli ocenění něja-
kou sladkostí. Družstva na prv-

Z oslavy 55. výročí 
VTÚVM Slavičín

y ý

Ohlédnutí za Slavičínským 
plamínkem

ním až třetím místě navíc obdr-
žela krásné poháry, společenské
hry a medaile. Po skončení pro-
běhl nultý ročník pohárové sou-
teže O pohár SDH Slavičín, které
se zúčastnilo 15 družstev mužů
a 4 družstva žen. Pořadatele po-
těšil i příjezd slovenských druž-
stev žen a mužů z Nosic.
Výsledky mužů: 1. Nevšová, 2. Za-
hnašovice, 3. Nosice
Výsledky žen: 1. Nevšová, 2. Lipo-
vá, 3. Nosice
Nejrychlejší proudařka: Diana 
Gašparková (Nosice)
Nejrychlejší proudař: Marek Lu-
káš (Vrbětice)

Na závěr děkujeme městu Sla-
vičín za podporu, děkujeme taky 
všem soutěžícím, divákům, SDH 
Rokytnice, Armyparku Slavičín,
Majošovi Zvonkovi za cukrovinky
pro děti, Jožkovi Bartošíkovi za ko-
mentování celého dne a všem, kte-
ří se na této akci podíleli – díky!

SDH Slavičín
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Firma Krajjči pluus, s. r. o., 
výroba bramborových lupínků v areálu 
bývalých „Vlárskýcch strojírenn“
přijme zaměstnancee do dvousmměnného pootravinářského 
provozu na hlavní ppracovní ppoměr.

Nabízíme dobré plaatové podmmínky, zaměěstnanecké 
benefi ty, práci v maalém, přáteelském kolekktivu.
Bližší informace: p.. Žalek (tell.: 773 800 371)

BOWLING SLAVIČÍN
AKCE ČERVEN
PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK
1 HODINA BOWLINGU + 1 PIZZA ZA Kč 169,-
30. 6. – 3. 7.
PIZZA ZA VYSVĚDČENÍ
ZA SAMÉ JEDNIČKY 50 % ZDARMA
ZA VYZNAMENÁNÍ 25 % ZDARMA
OSTATNÍ 10 % ZDARMA
VYSVĚDČENÍ S SEBOU! 
Tel.: 773 999 973 
www.bowlingslavicin.cz  www.facebook.com/bowlingslavicin

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové fotoo na počkání 
 ateliérovvé fotoo dětí, roodinné 
 svatebníí foto –– video
 foto škollních ssrazů naa počkání 
 převod VVHS na DVD--CD 
 prodej footoalb 
 fotovideo 
 mnoho ddalšíchh služebb

Adresa: ODD TIS BBojkoviice
Mobil: 603 889 809
Facebook: HHödl PPhotogrraphy Videoo MMMaker

Prodáám
byt 3+1 v OV na sídllišti Vlára, 
ul. Javorovvá – ceena dohhodou
2 x garážž na síídlišti VVlára, ul. U RRyyybníka 
– cena dohhodouu
zahraduu s chaatkou vv sadové obllaasti č. 1
(směr Lipoová) – cena ddohodou
Uvolnění všechh nemoovitostí doo konce 
roku 2016
Tel.: 604 2778 1200

Cihelna ve Slavičíně začala výrobu na po-
čátku 20. století. Některé zdroje uvádí rok
1905, jiné o něco později. Nejprve se klasic-
ké „plné“ cihly vyráběly ručně – každá cihla 
zvlášť. Teprve později, po vybudování kruho-
vých pecí, byla zahájena strojní výroba. Anto-
nín Strážnický vybudoval cihelnu na okraji Lu-
hačovské ulice, dnes na místě fi rmy EC-TECH.
Na tomto místě byl zdroj poměrně kvalitní hlí-
ny pro výrobu cihel a později i střešní kryti-
ny takzvané „dvoufalcovky“. Ručně vyrábě-
né cihly měly v elipse označení majitele A.
S. Za zhruba 70 let činnosti podniku byla od-
kryta velká těžební jáma, která navždy bude
svědkem výroby cihel ve Slavičíně. 

Snad současně s ruční výrobou cihel zave-
dl Antonín Strážnický katrové řezání klád,
tedy pilu. Jednalo se o zařízení poháněné
vodním kolem. V té době tam protékal přes

nádvoří potůček. Pan
Viktor Švihálek uvádí,
že vyřazené vodní kolo
bylo uloženo mezi lety
1920–1925 poblíž pily
na břehu u plotu zahra-
dy čp. 185. Tato strojní
pila byla patrně první
tohoto druhu na Slavi-
čínsku.

Antonín Strážnický
brzy po zřízení cihel-
ny a pily pořídil i men-
ší elektrárnu, která byla
zdrojem elektřiny pro
vlastní podnik, ale i pro

veřejné osvětlení náměstí Mezi Šenky a ně-
které soukromé domy. Ještě předtím měli
elektrický proud na slavičínském zámku.
Zdrojem byl stacionární benzínový motor
s elektrickým generátorem.

Také je třeba vzpomenout na dům Stráž-
nických čp. 189. Průčelí domu bylo zdobeno
plastickou štukovou výzdobou. Na ní byl zná-
zorněn charakter podniku – dělník v zástěře
stavící zeď a tesař při práci na pile. V pravém
rohu nahoře byl zobrazen slavičínský kos-
tel. Velká a věčná škoda je, že původní fasá-
da a reliéf průčelí byl zničen a nahrazen no-
vou hladkou fasádou.

Slavičínská cihelna zanikla v polovině se-
dmdesátých let minulého století. Domy z cihel
v ní vyrobených však stojí dodnes.

Miroslav Kadlec,
Klub přátel historie Slavičínska

Děkuji městu Slaviičín, městskému infoceentru 
a městské knihovně zza pomoc ppři organizoování 
mé jubilejní výstavy, panu Franntišku Slováákovi 
za pomoc při instaloování obrazzů a za proppaga-
ci, panu Zdeňku Kutrrovi za úvoodní slovo naa ver-
nisáži, muzikantům zze ZUŠ Slaavičín a Cimbbálo-
vé muzice Slavičan zaa krásná huudební vystooupe-
ní. Velký dík patří rovvněž všem,, kteří se posstara-
li o občerstvení. Takéé děkuji vššem gratulanntům 
za jejich přání. JJaroslav Jeřřábek

Cihelna a pila Strážnických ve Slavičíně

Poděkování
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V sobotu 14. května 2016 se koo-
nal první závod letošní série Valašš-
skokarpatská cyklotour Slavičínn-
ský bajkap. Tento technicky náá-

ročný závod horrských kol letos 
zcela ovládli reprrezentanti valaš-
skokloboucké stááje Zvonek Sport 
Team. Vítězství vvybojoval Milan 
Zvonek, který doosáhl ve 25 kilo-
metrů dlouhém závodu rozlože-
ném do pěti okruuhů času 1:16:35. 
Druhé místo obssadil jeho klubo-
vý kolega Petr Holzner (1:18:20), 
bronzovou příčkku získal obháj-
ce loňského prvvenství Jaroslav 
Štvrtecký z formaace Dema Racing 
Team Senica (1:221:52). V hlavní 
mužské kategoriii dojel ještě dal-
ší zástupce Zvonnek Sport Teamu 

Špatné počasí účastníky 
Slavičínského bajkapu neodradilo

Valaššské Klobouky Jiří Kalousek
čtvrtýý (1:24:48) a František Trtek 
(Bike  and Ride Nivnice) bral za čas 
1:25:335 pátou pozici. Hlavní závod 
žen mměřil 20 kilometrů a v něm 
ve slaavičínském zámeckém par-
ku a vv okolí místních rybníků do-
minovala rovněž členka Zvonek 
Sportt Teamu Valašské Klobouky 
Silviee Zvonková, jež získala zla-
tou ppříčku za čas 1:08:47. Druhá 
dojelaa v čase 1:28:54 Martina La-
tináková ze stejného klubu, třetí
skonččila Pavlína Mušálková z Háje 
ve Sleezsku (1:30:24). 

Slaavičínského bajkapu se zú-
častnnilo celkem 120 bikerů, kteří
byli rrozděleni do několika věko-
vých a výkonnostních kategorií. 
Zástuupci nejmladších dětských 

kategoriií ještěě zzajeli svůj závod se 
sluncemm nad hhlavou, ostatní zá-
vodníci však taakové štěstí nemě-
li. Běhemm dne se několikrát nad 
slavičínskýmm pparkem přehnal sil-
ný déšť aa to see podepsalo na kva-
litě tratii. Letooss poprvé se tak jel 
Slavičínnský bbaajkap v silně roz-
bahněnéém teerrénu. Takto nároč-
né podmmínkyy pprověřily závodní-
ky, kteříí prokkáázali své zkušenos-
ti a zruččnost aa bez zranění dora-
zili do ccíle. 

Velkýý dík ppatří třiceti pořada-
telům zaa hladdkký průběh konání 
závodu aa člennůům slavičínské Se-
berevoltty a stuuddentům Gymnázia 
Jana Pivvečky za spolupráci. Akce 
byla poddpořenna městem Slavičín

Stanislav Petrů

V neděli 24. dubna 2016 se
na Horním náměstí ve Slavičíně
konal každoroční Svatovojtěšský 
jarmark. Nezvykle chladné jarní 
počasí, které přineslo do Slavičí-
na i sněhové krůpěje, naštěstí ná-
vštěvníky neodradilo. Na náměstí 
pro ně byl kromě pouťových stán-
ků připraven bohatý program. Hu-
dební vystoupení bojkovických 
Skaláků, Slavičínských cérek 
a slovenské kapely Black Band se 
setkala s velkým ohlasem. Zajíma-
vým zpestřením bylo i vystoupení
šikovných tanečníků Little Beans 
ze ZŠ Malé Pole. Zájemce o mo-
derní technologie jistě potěšil pan 
Klapeč, který představil RC model 

dronu, popsal jeho technické pa-
rametry, podmínky provozování 
a také možnosti využití leteckých 
videozáběrů a fotografi í. Pro malé 
návštěvníky byly v zámeckém par-
ku k dispozici pouťové atrakce, pří-
mo na náměstí pak možnost pro-
jížďky na ponících a představení 
loutkového divadla pana Petráka 
Teatro Pimprle z Luhačovic.

Pořadatelé děkují všem, kteří 
se na akci podíleli, zejména panu 
Zubkovi za zapůjčení veteránů, 
panu Pazderovi, Hajdovi, Studen-
kovi, Pavelkovi a Matulíkovi za za-
půjčení zvířat. 

Marie Studeníková, 
Městské infocentrum Slavičín

Svatovojtěšský jarmark se vydařil

Bilance 34. ročníku Běhu vítězství 2016
Po roce se opět v tradičním jar-

ním termínu dne 7. května 2016 
ve slavičínském zámeckém par-
ku uskutečnil 34. ročník Běhu ví-
tězství. Atletický oddíl při SK Sla-
vičín se stejně jako předešlé dva 
roky zaměřil na děti a mládež, pro 
které byl kromě vlastního běhu 
připraven i doprovodně-sportov-
ní program (kuželky, střelba ze 
vzduchovky atp.). Krásné počasí
přilákalo ke startu 76 závodníků 
v pěti mládežnických kategoriích. 
Díky podpoře města Slavičín, spo-
lečností Floreš, s. r. o. (www.out-
door-a-sport.cz), UnArtel, s. r. o., 
a Krajči plus, s. r. o. (Luhačovic-
ké brambůrky), se podařilo zajis-
tit krásné ceny pro vítěze i větši-

nu závodníků. Zvláštní poděková-
ní pak patří společnosti NTS Pro-
metal, která zajistila sady medai-
lí pro všechny kategorie.

Nad rámec mládežnických ka-
tegorií proběhl i neofi ciální závod 
dospělých, kdy se na šestikilome-
trovou trať přihlásilo 18 převáž-
ně lokálních závodníků a závod-
nic. Nejrychlejší z nich, Lubomír 
Gregušiak, zvládl tento běh v čase 
25:37 minut. Z žen pak nejrychle-
ji do cíle doběhla Diana Orsáková 
v čase 28:47 minut.

Věříme, že se dětem i rodičům 
akce líbila a že se příští rok znovu 
setkáme v  květnovém termínu.

Za SK Slavičín oddíl atletiky 
Jan Jordán

 Hudeckká muzika
 Kytarovvý soubor KKitarrando
 Flétnovvý soubor
 Kapela ZUŠlechtěěné tóny
 Pěveckéé sbory Tuččňáčci 

a Tučňááci
 Přípravvný orchesttr ZUŠ
 Žákovskký orchestrr ZUŠ 

BAND
 Cantárééčko jako hhost
Mistr zvukku: Lukáš KKáňa

Výtvarný obor see přředstaví již tra-
diční výstavou prraccíí a poprvé i vý-
tvarnou dílnou, kkdee mohou rodiče
se svými ratolestmmi ppřímo nahléd-
nout do tvůrčí kkucchhyně mladých
výtvarníků.
Začínáme v 17.00 hodin na letní
scéně zámeckého parku.
Vstupné dobrovolnéé
Občerstvení zajišštěnno
V případě nepřízznivvvého počasí se
akce koná v sále Sookooolovny Slavičín.

ZUŠ V PARKU 24. června 2016
Základníí uměleckáá škola Slaviččín vás srdečně zve naa letní párty 

Přijďte se společně s námi opět rozloučit s uplynulým školním rokem.
Čeká vás pestrý hudební program v režii hudebního oboru školy, 
kde mimo jiné účinkují:


