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periodický tisk územního samosprávného celku

Valašské Křoví 2017 – 15. ročník
Už 15 let se ve Slavičíně potkávají herci z celé republiky se slavičínskými diváky.
V roce 2003, kdy proběhlo první Valašské Křoví – tehdy ještě s termínem
v červnu – se konalo pět představení.
Kromě souborů z Lidečka, Vysokého Pole a Dolní Lhoty zahrály své kusy oba
slavičínské soubory. V té době bard slavičínského jeviště – divadelní soubor Pařez
a, v té době nové, divadlo SemTamFór.
Už další rok bylo představení osm, začaly se hlásit soubory z celé republiky
a Valašské Křoví se stalo postupovou přehlídkou v rámci celorepublikového
systému s právem nominace na Divadelní Třebíč / FEMAD Poděbrady a potažmo
na Jiráskův Hronov. A jak šel čas, počet účastníků se zvyšoval a zvyšoval, až se
během posledních let, ustálil na cca 15 představeních během čtyř dnů. Také počet
diváků, kteří si hledali cestu do festivalového hlediště, rostl společně s Křovím.
Z původních 20 – 30 diváků se slavičínská přehlídka stala jednou
z nejnavštěvovanějších v celé republice a nepamatujeme představení, kdy by
bylo hlediště prázdné.
A nyní je tu 15. ročník, který se začal připravovat, jak už to u Křoví bývá
zvykem, od září loňského roku. Letos nás čeká, kromě soutěžních a inspirativních
představení, také vystoupení kouzelníka a sobotní večer s cimbálovou muzikou
Kaňúr. Dramaturgie zahrnuje i představení pro školy, školky i pohádky pro
děti. Zkrátka a dobře ve Valašském Křoví si najde každý něco pro sebe. Za těch
předešlých 14 let bychom rádi poděkovali všem divákům, kteří dávají Křoví tu
správnou festivalovou atmosféru. Děkujeme za jejich věrnost a věříme, že se
budeme i nadále potkávat ve slavičínském divadle. Děkujeme také všem, kteří
tento festival podporují. Město Slavičín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury České
republiky a RCK, a. s. Děkujeme také všem, kteří pomáhají Křoví připravovat
a realizovat. Všem těm, kteří roznáší plakáty a letáky, trhají lístky, starají se
o soubory a porotu, obsluhují v pekle a prostě na Křoví jsou.
Na viděnou v divadle
Za Divadlo SemTamFór Jan Julínek

Informace k podání
přiznání k dani z příjmů
Finanční úřad pro Zlínský kraj bude
v době výběru daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 poskytovat veřejnosti informace a nezbytnou součinnost
potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto
důvodu budou na územních pracovištích rozšířeny úřední hodiny v období od 27. března 2017 do 31. března
2017 ve všech pracovních dnech vždy
od 8.00 do 17.00 hodin a v pondělí
3. dubna 2017 od 8.00 do 18.00 hodin.
Navíc bude tato služba poskytována i na Městském úřadě ve Slavičíně (kancelář č. 208 v II. patře budovy
radnice), a to dne 22. března 2017, tj.
ve středu v době od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Služba
bude zahrnovat zejména distribuci daňových přiznání, poskytnutí základních
informací k vyplnění daňových přiznání
a převzetí daňových přiznání a případnou kontrolu jejich formální správnosti.
FÚ pro Zlínský kraj

Poděkování za dary
pro Městskou nemocnici Slavičín
V roce 2016 naše nemocnice opět
získala od sponzorů, firem, obcí, pacientů i jednotlivců finanční prostředky formou darů či dotací na provoz.
Od společnosti TVD-Technická
výroba, a. s., Rokytnice, jsme obdrželi druhou část nepeněžního daru ve
formě nainstalování televizních přijímačů na pokoje lůžkového oddělení, a taktéž nové rádiostanice pro
vysílání rozhlasu do sluchátek u lůžek pacientů.
Za část darovaných finančních prostředků jsme v roce 2016 pořídili venkovní žaluzie na okna budov nemocnice. Žaluzie zabraňují přehřívání pokojů v období letních měsíců.
Nemocnice pořídila z darovacího
fondu nový magnetický a pulsní přístroj pro rehabilitaci. Rovněž jsme vy-

bavili kuchyni novým robotem na krájení zeleniny.
Z provozních dotací od zřizovatele a obcí nemocnice hradila běžné
provozní výdaje, energie, teplo, nákup zdravotních pomůcek a materiálů pro pacienty.
Děkujeme všem sponzorům, firmám, obcím, pacientům a jejich příbuzným, kteří nám pomáhají svými
příspěvky udržet provoz nemocnice.
Prim. MUDr. Libor Palkovský,
ředitel nemocnice
Přehled dárců:

Rokytnice
Lipová
Nedašova Lhota
Rudimov
Petrůvka
Slopné
Návojná
Brumov-Bylnice
Nedašov

5 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč

Štítná n. Vláří

10 000 Kč

Vlachovice

20 000 Kč

Poteč

5 000 Kč

Hostětín

3 000 Kč

Bohuslavice n. V.

5 000 Kč

Újezd

5 000 Kč

Haluzice
Šanov

Obce a města
Slavičín

Tichov

5 000 Kč
15 000 Kč

Fyzické a právnické osoby
500 000 Kč

TVD-Technická výroba, a. s.

114 123 Kč

20 000 Kč

Prabos Plus, a. s.

300 000 Kč

Loučka

5 000 Kč

Svaz žen Slavičín

Os. výbor Hrádek

2 500 Kč

Pacienti a jejich příbuzní

Val. Klobouky

4 000 Kč
182 700 Kč

Ptají se lidé…
Mohli byste pouvažovat o vyhlášce, že by se zakázal hluk v neděli? Tím myslím sečení trávy, řezání dřeva atd. Někteří naši sousedé
nechápou, že alespoň v tu jedinou
neděli by byl vhodný klid.
Tak tato otázka je spíše pro naše
občany. Z legislativního hlediska by
taková vyhláška možná byla, zmocnění k omezení hlučných činností v den
pracovního klidu určitě města a obce
mají. Je pravda, že je zatím příliš nevyužívají. Je také pravda, že na západ
od našich hranic jsou tyto vyhlášky
naprosto běžné a člověk se tam pomalu, s trochou nadsázky řečeno, bojí
v neděli zakašlat, aby na něj nepřijela
policie. Obtěžují nás v neděli cirkulárky, sekačky na trávu, stavební míchačky a jiné zdroje hluku natolik, že by
mělo naše zastupitelstvo hlučné činnosti omezit? Předpokládáme, že bavit bychom se o této věci měli na červnovém zastupitelstvu. Do té doby uvítáme Vaše názory. Děkujeme předem.
Proč jste vykáceli vzrostlé stromy u koupaliště? Podle rozřezaných
kmenů stromy nevykazovaly žádné
poškození.
V první řadě je nutno konstatovat,
že stromy nebyly majetkem města Slavičín, ale jednalo se o stromy na soukromých lesních pozemcích. Kácení
těchto stromů tedy probíhalo v režii
jejich vlastníků.
Jak už bylo napsáno vloni v květnovém čísle Slavičínského zpravoda-

je, bylo nutné mít na zřeteli stanovisko znalce z oboru dendrologie, který
především z bezpečnostních důvodů doporučil kácení rizikových stromů na východní a jihovýchodní straně areálu koupaliště. V průběhu let
minulých totiž byly zaznamenány situace, kdy suché větve převislé přes
oplocení areálu padaly na lehací plochu a bezprostředně tak ohrožovaly
bezpečnost a zdraví samotných návštěvníků koupaliště. Protože areál koupaliště je jedinou možnou přístupovou cestou k těmto soukromým
pozemkům a zároveň je jedinou možnou manipulační plochou pro zpracování vytěžených stromů, přistoupili
soukromí vlastníci stromů a porostů
k dané problematice v souladu s doporučením přizvaného dendrologa.
Navíc práce spojené s vytěžením rizikových stromů představovaly jistotu poškození stávajících travnatých
ploch a nutnost jejich následné obnovy. Provedení tohoto zásahu současně s rekonstrukcí koupaliště se tak
jeví jako logické.
Provedeným kácením bude především zajištěna bezpečnost návštěvníků koupaliště a dále nebude hrozit
riziko poškození zrekonstruovaného areálu při nutnosti kácení někdy
v budoucnu, pokud by stromy zůstaly v současnosti zachovány.
Ing. Jaroslav Končický, starosta
Mgr. Božena Filáková, místostarostka
Zveme občany na zasedání
Zastupitelstva města Slavičín, které
se koná ve středu 8. března 2017
od 16.30 hodin v Sokolovně Slavičín.

Výběrové řízení na pronájem bytu 2+0
Město Slavičín nabízí do pronájmu
byt č. 42 ve 4. nadzemním podlaží domu
čp. 835, na ulici Středová, v katastrálním území Slavičín
 byt sestává z dvou pokojů, kuchyňského koutu, předsíně, koupelny s WC,
sklepní kóje

celková podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje je 55,11 m2
 výše měsíčního nájemného činí
1 691 Kč
pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné vždy od 1. července každého roku maximálně o 20 %
ročně a míru inflace stanovenou ČSÚ

 nájemné je uvedeno bez záloh

na služby spojené s bydlením (topení,
voda, odpad, osvětlení spol. prostor)
Podrobnější informace týkající se
doby uzavření nájemní smlouvy, obsahu žádosti o pronájem jsou uvedeny na úřední desce města Slavičín nebo webových stránkách města Slavičín a společnosti BTH Slavičín
www.bth-slavicin.cz
Písemné žádosti budou přijímány
do 22. března 2017 osobně nebo poštou na adresu:
BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

Svoz tříděného odpadu
 plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranžové pytle) 29. 3., 26. 4., 31. 5., 21. 6.
 papír (modré pytle) 1. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
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Zprávy z domečku pro děti
Za námi je únor, měsíc poměrně
bohatý na akce:
 3. 2. 2017 měly děti pololetní prázdniny a my jsme si zajeli do kina na pohádku „Anděl Páně 2“. Na velice pěknou a úsměvnou pohádku se přihlásilo 38 dětských účastníků.
13. – 17. 2. 2017 byl připraven program na jarní prázdniny; v tomto týdnu
jeli zájemci do kina na pohádku „Odvážná Vaiána“, zahráli bowling, ve sportovní hale zahráli míčové hry, zajeli do Zlína na Laser game, jeli také do zábavného rodinného parku Galaxie, vyrobili si krásné svícínky a přívěsky, měli
možnost navštívit nabízený organizovaný program v DDM nebo využít možnosti spontánní činnosti (neorganizovaná činnost).
Připravovali jsme program k MDŽ.
Připravovali jsme se, především
však vedoucí našich modelářských
kroužků, na další ročník Slavičínského šikuly (prestižní třídenní modelářská akce za účasti modelářů v podstatě z celé Moravy).
19. a 26. 2. 2017 se v našem zařízení
uskutečnily víkendové šachové turnaje.
Od února začala využívat prostory kluboven DDM organizace Skaut.
Co nabídneme v březnu?
Vystoupení dětí zájmových kroužků „Aerobik“ a „Orientální tance“ u příležitosti MDŽ.
Připravujeme další výukové programy pro MŠ a ZŠ.
3. 3. 2017 kurz pro rodiče a děti, výroba pískových obrázků.
17. 3. 2017 Bazárek pro maminky.
Rodiče si donesou věci a sami si je budou prodávat, k dispozici budou klubovny DDM od 8.00 do 16.30 hodin.
Zveme veřejnost na již tradiční modelářskou akci Slavičínský šikula, který
se uskuteční ve dnech 1. – 2. 4. 2017
v sále Sokolovny Slavičín.
Venku sice ještě vládne zima, ale
u nás jsme již myšlenkami v létě. V tomto čísle vám představujeme nabídku
našich aktivit na období hlavních, letních prázdnin:
pobytový tábor v horském hotelu
Ebeka, v termínu: 1. – 8. 7. 2017
příměstský tábor se sportovním zaměřením, v termínu 10. – 14. 7. 2017
 příměstský tábor se všeobecným
zaměřením, v termínu 17. – 21. 7. 2017
příměstský tábor s indiánským zaměřením, v termínu 24. – 28. 7. 2017

 příměstský tábor s pohádkovým za-

měřením v termínu 31. 7. – 4. 8. 2017
 příměstský tábor s tvořivým zaměřením v termínu 7. – 11. 8. 2017
 příměstský tábor s námořnickým
zaměřením v termínu 14. – 18. 8. 2017
 příměstský tábor se sportovním zaměřením v termínu 21. – 25. 8. 2017
Informace o přihláškách sledujte
na webových stránkách DDM, Facebooku DDM, přímo v DDM i v dalším čísle
Slavičínského zpravodaje. Děti dostanou přihlášky s dostatečným předstihem i ve školách.
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM

Pozvání na
Slavičínského šikulu
Letošní rok se již po sedmnácté, v tradičním termínu 1. a 2. dubna 2017 bude konat modelářský svátek. Setkání modelářů z Moravy, Čech
i Slovenska, soutěžní výstava plastikových, papírových i dřevěných modelů Slavičínský šikula. Stejně jako
vloni převzal i letos nad celou akcí
záštitu Svaz letců ČR.
K vidění budou modely vojenské
i civilní techniky, letadel a staveb
všech měřítek. Bohatá bude i nabídka doprovodných programů. Majitelé rádiem řízených modelů aut předvedou opět svoji kolekci stavebních
strojů v akci, stejně jako modeláři
z Luhačovic své kolejiště. Živo bude
jistě také u vystavených zbraní. Svoji
expozici předvede i Armypark Slavičín. V neděli, mezi 11. a 12. hodinou
dopolední, pak celá soutěž vyvrcholí vyhlášením oceněných modelářů.
Srdečně zveme nejen všechny rodiče a přátelé modelářů našich zájmových kroužků při DDM, ale i širokou veřejnost ke zhlédnutí ukázky lidské práce a trpělivosti.
Ing. Martin Procházka, ředitel soutěže, Tomáš Hájek, vedoucí modelářského kroužku

Základní škola Slavičín-Vlára
Karneval na ledě
Příjemná hudba a veselý dialog dvou
šašků bruslících na kluzišti na sídlišti
Vlára přilákal v neděli 29. ledna děti
s rodiči na karneval. Pro všechny zúčastněné ho připravila naše škola a Sdružení rodičů. Po ledové ploše se proháněly, společně soutěžily a tancovaly pohádkové postavy. Své skvělé bruslařské schopnosti překvapivě předvedli
ti nejmenší v jízdě na bobech, ve slalomu s hokejkou a pukem, ve střelbě
na branku, v sázení kostek, v jízdě v kruhu ve dvojicích i ve zdolání překážkové
dráhy. Se šašky si společně všichni zahráli hry na ledě.
Za úspěch v soutěžích všem náležela sladká odměna a každá maska obdržela také věcnou cenu.

Poděkování patří všem, kteří se
na vydařeném karnevalu podíleli.
Soňa Lysá
Mystery Skype
Ve čtvrtek 19. ledna se 14 žáků 7. –
9. ročníku v rámci projektu eTwinning
– partnerství evropských škol – spojilo
s žáky z italské školy prostřednictvím
Skypu. Účelem této „video komunikace“
bylo bližší poznání našich eTwinningových partnerů a země, ze které pocházejí. A o poznávání šlo opravdu doslova,
protože na samém začátku žáci vůbec
netušili, ze kterého státu naše partnerská škola pochází. Tajemstvím však zůstal původ partnerů jen malou chvilku.
Všechny potřebné informace totiž žáci
odhalili pomocí jednoduchých zjišťovacích otázek, které si v průběhu „skypování“ vzájemně pokládali, mapy Evropy a zeměpisných znalostí. Dokonce se
jim podařilo zjistit a najít na mapě konkrétní města – Slavičín a Vercelli, město ležící mezi Milánem a Turínem. Celá
komunikace probíhala v anglickém jazyce. Všichni žáci tuto konverzační aktivitu skvěle zvládli a snad si ji i užili.
Mgr. Jarmila Maňasová
Nejlepší v matematické olympiádě
V úterý 24. ledna se uskutečnilo
okresní kolo Matematické olympiády
ve Zlíně. Po netrpělivém čekání na zveřejnění výsledků se v obrovské kon-

kurenci matematických hlav výborně
umístili dva naši deváťáci.
Absolutně nejlepším se stal Vítězslav Štefaník ze třídy 9. A, který díky
plnému počtu získal 1. místo. Dalším
úspěšným řešitelem byl Jan Červeňan
z 9. B. Svými výsledky si oba žáci potvrdili nejen své výborné matematické schopnosti, ale i účast v následném
krajském kole.

Našim žákům blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Došlová
Úspěchy v olympiádě
z českého jazyka
Po vítězství ve školním kole postoupili Vítězslav Štefaník, žák 9. A, a Michaela Raková, žákyně 9. B, do okresního kola Olympiády z českého jazyka,
které se uskutečnilo 1. února ve Zlíně.
Soutěž se skládala ze dvou částí, slohové a jazykové. V části slohové bylo
třeba napsat zajímavou práci na téma
Letošní rok, jazyková část byla plná záludností z oblasti slovotvorby a významu slov. Právě v jazykové části této náročné soutěže neměl Víťa konkurenci
a získal suverénně nejvyšší počet bodů
ze všech 70 zúčastněných žáků.
S celkovým umístěním našich žáků
můžeme být víc než spokojeni. Víťa Štefaník získal nádherné 2. místo, které je
jeho úžasným osobním úspěchem. Michaela Raková obsadila 12. místo. Jejich výsledky v olympiádě jsou vynikající reprezentací naší školy.
Mgr. Iva Šmotková
Předškoláčkův rok v ZŠ Slavičín-Vlára
Seznámit předškoláky se školním
prostředím a motivovat je k tomu, aby
se školy nemuseli obávat, je cílem našich odpoledních programů – cyklu školiček. Podzimní a zimní setkání už proběhla a zúčastnilo se jich 40 budoucích
prvňáčků se svými rodiči. Letos, vzhledem k pozdějšímu zápisu, přidáváme
ještě Jarní školičku, a to 23. března.
Pak společně 5. a 6. dubna 2017 projdeme pohádkovým slavnostním zápisem a naši předškolní průpravu završíme v květnu Dnem předškoláčka. To
si naši budoucí prvňáčci v dopoledních

vyučovacích hodinách hravou formou
procvičí všechny znalosti a dovednosti bez přítomnosti rodičů.
Než usednou děti v září poprvé
do školních lavic, navštíví školu celkem pětkrát, a tak už se v ní budou cítit jako doma. Na všechny předškoláčky se moc těšíme.
Mgr. Darja Konečná
Výchova k volbě povolání
v ZŠ Slavičín-Vlára
Volba povolání je pro mladého člověka rozhodnutí na celý život. Hlavním
cílem školy v této oblasti je cílevědomě připravit žáka tak, aby byl schopen zvolit si povolání, které odpovídá jeho zájmům, schopnostem a zdravotnímu stavu.
Kromě vlastní výuky tohoto předmětu umožnila naše škola v poslední době další aktivity. Jednalo se například o opakované návštěvy žáků 9.
ročníku v SOŠ Slavičín, kde probíha-

la výuka pracovních činností pod vedením mistrů odborného výcviku. Zájemci o studium na gymnáziu využili
nabídku a navštívili vyučovací hodiny
na GJP Slavičín.
Deváťáci se zúčastnili exkurzí
v okolních středních školách – SOU
Valašské Klobouky, SPŠ + OA Uherský
Brod, SOŠ Luhačovice, na Úřadu práce
ve Zlíně. V prostorách naší školy se konala burza okolních středních škol pro
žáky 9. tříd a jejich rodiče.
V současné době probíhá ve škole důkladná příprava žáků na přijímací
zkoušky. Úroveň dovedností si v březnu
poměříme ve společných srovnávacích
testech s žáky ZŠ Luhačovice.
Všechny tyto pravidelné každoroční aktivity přispívají významnou měrou
k formování osobnosti vycházejících
žáků, k jejich zodpovědnosti při přípravě k dalšímu studiu a ke správnému rozhodnutí.
PaedDr. Karel Máťa

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára děkuje všem sponzorům, dárcům a přátelům školy za jejich bohatou tombolu. Výtěžek plesu bude určen pro financování akcí a programů žáků školy.

Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
Příjímací zkoušky proběhnou v termínech, které všichni uchazeči obdrží
v pozvánce, bez přijímacích zkoušek budou přijati uchazeči do učebních oborů.
Kvalita vzdělávání
Milí čtenáři, v následujícím období
se vycházející žáci základních škol budou rozhodovat pro výběr střední školy. Nejčastěji pro ně a jejich rodiče bude
hlavním kritériem „kvalita“ školy. Dovolte mi, abych se přiznal, že po 25 letech ve školství je obsah tohoto slova
pro mě stále otevřenou otázkou i odpovědí podléhající vývoji. Především si
myslím, že odpověď není jednoduchá
a nemůže být povrchní, ale musí vycházet z odborné diskuze o ověřených
zkušenostech minulosti a zároveň s respektem k současným společenským
a technologickým proměnám, jež v historii nemají obdoby. Kvalita školy je pro
mě neustále cestou odpovědného hledání, co je pro naše děti a společnost
ve škole nepostradatelné, aby z toho
prosperovaly v horizontu dalších 50
let. Co mohu s přesvědčením říci je, že
kvalita školy má mnoho vrstev, že každá
škola je živým organizmem a tedy originálem, často se lišící ve funkci i cíli.
Jiné očekávání výsledku vzdělávání je
jistě u gymnazistů, jiné u odborných
oborů, jiné u učebních oborů. V průniku těchto různých oborů by však měly
být alespoň tyto cíle: schopnost žáka se
o sebe v životě poctivě postarat a celoživotně se vzdělávat (pokud je zdravý), být schopný zodpovědně plnit dohodnutá a stanovená pravidla, schopnost pomáhat a být prospěšný druhým
(pokud je to v jeho možnostech) a také
schopnost školy napomáhat ve výchově
rodičům. Je v pořádku, že žák ZŠ i rodič má možnost volby. Proto jim přeji,
aby jejich volba byla šťastná na základě
vyhodnocení žákových osobních kvalit,
jeho odborných potřeb a obyčejné lidské potřeby „cítit se ve škole dobře“.
To je nutná podmínka k rozvoji tvořivého a kritického myšlení člověka, o které se moji kolegové snaží. Výsledkem
této snahy jsou objektivně měřitelné
parametry a podmínky ke studiu, kterými se jistě každá škola ráda prezentuje, pokud je v nich úspěšná.
Josef Maryáš, ředitel školy
Olympiáda v anglickém jazyce
Lukáš Tomeček z kvarty zvítězil
v okresním kole víceletých gymnázií
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v olympiádě z anglického jazyka.

bude konat v Thajsku.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti
Naši studenti SOŠ byli v soutěži
úspěšní, dva z nich se umístili v 1. kole
soutěže mezi čtyřmi nejlepšími studenty v kraji. Na 2. místě se umístil Ondřej Lukáš (IM1) a na 4. místě se umístil Martin Machala (IM1).

Olympiáda včeském jazyce – vítězství
Vendula Machalová z kvarty zvítězila v okresním kole Olympiády v českém jazyce I. kategorie a postoupila
do krajského kola. Patří jí velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci gymnázia. Gratulace Kamile Bačové ze sexty za vítězství v okresním kole
Olympiády v českém jazyce II. kategorie
a postup do krajského kola. Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří
i Staňce Bartošákové z G-2.

Spolupráce studentů gymnázia
a UTB Zlín
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín je partnerskou školou jak Fakulty technologické, tak Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín. Tato spolupráce není deklarována jen na „papíře“ smlouvy, ale probíhá velmi intenzivně právě v tomto období. Vybraní studenti semináře z chemie
od 16. do 20. ledna 2017 měli stáž
v laboratořích Fakulty technologické. Studenti se seznámili s nejmodernějšími technologiemi a měřicími přístroji. Student Josef Tomeček ze septimy studuje střídavě vždy jeden měsíc
na našem gymnáziu a jeden měsíc je
na stáži v laboratořích právě Fakulty
technologické. Nyní se také studenti
z oboru informační technologie a ze
semináře ICT připravují na soutěž pořádanou Fakultou aplikované informatiky a současně škola připravuje obsah stáže na této fakultě. Spolupráce nese výsledky především v připravenosti studentů při práci na nejmodernějších přístrojích, v úspěších nejenom krajských kol soutěží, ale také
na celostátní úrovni, ať už v přírodních vědách nebo programování CNC
strojů u oboru mechatronik.
Dějepisná olympiáda –vítězství
Gratulace patří Vendule Machalové (kvarta) za 1. místo v okresním kole
Dějepisné olympiády, která se konala
18. ledna 2017 ve Zlíně. Vendula ukázala hluboké vědomosti o osobnosti Marie Terezie a Habsburků v 18. století.
Chemie – Josef Tomeček bude obhajovat na soustředění účast v mezinárodním kole
Josef Tomeček zvítězil v krajském
kole Chemické olympiády kategorie A,
v celostátním kole v těžké konkurenci s o rok staršími soutěžícími obsadil
skvělé 14. místo a znovu po roce postupuje do výběrového soustředění pro
přípravu na mezinárodní kolo, které se

Soutěž v informatice– vítězství
V krajském kole projektu „Kraje pro bezpečný internet – Soutěžní kvíz PLUS“, které se uskutečnilo
ve středu 1. února 2017, naše studentky ze sexty získaly všechny tři ceny:
1. Magdalena Helísková, 2. Marie Kuželová, 3. Eliška Remešová. Finalistka kvízu Plus Magdalena Helísková
pak v celostátním kole získala krásné 7. místo. Naše škola měla nejlepší
úspěšnost ve Zlínském kraji.
Pro vyučené absolventy představujeme obor Podnikání v nástavbě
na naší škole
Obor je určen absolventům středního vzdělávání s výučním listem k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Je zaměřen jak na všeobecné, tak i na odborné vzdělání.
Podnikání je studijní obor realizovaný formou dvouletého denního nebo
tříletého dálkového studia. Vzdělávání navazuje na tříleté učební obory různého zaměření, např. automechanik, instalatér, elektrikář, obráběč
kovů, kuchař-číšník, kadeřník-kadeřnice, kosmetička apod. V nástavbovém
studiu se už nevzdělávají ve své profesi. Studiem se připravují na úspěšné vykonání maturitní zkoušky a zároveň získávají vědomosti pro výkon
samostatné výdělečné činnosti. Kromě základních všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci učí předmětům
ekonomického a právního zaměření,
informační technologie, elektronické
komunikaci. V hlavním vyučovaném
předmětu – ekonomika – se navazuje
na základní teoretické poznatky získané během studia v učebním oboru.
Žáci si doplňují informace z oblastí podnikových činností, bankovnictví, kalkulací, mzdového a daňového
systému. Novým předmětem je pro

všechny žáky účetnictví. Žáci pracují s účtovou osnovou pro podnikatele, učí se účtovat základní účetní případy související s běžnou podnikovou
činností. Část výuky je rovněž věnována zvládnutí tzv. daňové evidence.
Základní poznatky z manažerského
vedení a řízení získávají v předmětu
management, o marketingových teoriích se učí v předmětu marketing.
V předmětu právo jsou probírány základní poznatky ze všech jeho oblastí – obchodního, občanského, trestního, rodinného práva. Všechny teoretické vědomosti a poznatky pak
žáci ověřují v předmětech chod podniku, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie a ekonomická cvičení. Denní
studium je propojeno i s praxí. Praxi
v délce 14 dnů absolvují žáci 1. ročníku ve firmách a institucích dle vlastního výběru.
Jako součást vzdělávání ve všeobecných předmětech proběhlo s pomocí žáků SOŠ cvičení Policie ČR. Zúčastnily se ho 2. a 3. ročníky v Bylnici.
Zásahová jednotka předvedla žákům
akci zaměřenou na eliminaci projevů
agresivity, vandalství, extremismu.

Gymnázium Jana Pivečky
a Střední odborná škola
ve spolupráci s Moravským svazem
elektrotechniků Brno
a firmou MSE CZ, s. r. o.,
pořádají ve dnech 9. května 2017
a 10. května 2017

seminář, zkoušky
a periodické přezkoušení
pracovníků v elektrotechnice
dle vyhl. 50/1978 Sb. § 4, 5, 6, 7,
8, 10.
Začátek semináře je 9. května
2017 v 8.00 hodin v učebně č. 215,
v objektu SOŠ Slavičín.
Součástí semináře je prodej elektrotechnické literatury a platných
ČSN EN norem.
Bližší informace
na tel.: 577 342 408, 608 270 314.

Jak začal nový rok v ZUŠ Slavičín
Charitativní koncert
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se uskutečnil charitativní koncert naší ZUŠ,
na kterém se představili žáci a učitelé školy a který chtěl pomoci dobré věci, tentokrát podpořit lůžkovou
péči místní slavičínské nemocnice. Výtěžek koncertu z dobrovolného vstupného byl 11 546 Kč a byl na konci programu osobně předán panu primáři
MUDr. Liboru Palkovskému.
Děkujeme Vám všem, kteří jste tuto
myšlenku přišli podpořit, Vaši účast
vnímáme nejen jako podporu naší práce s Vašimi dětmi a vnoučaty, ale hlavně jako upřímný zájem pomoci „doma“
tam, kde je to zapotřebí.
Ples ZUŠ
Další, v pořadí již 9. ples školy měl
4. února 2017 opět naplněný sál. Všem
jeho návštěvníkům děkujeme za letitou přízeň a podporu naší školy a těšíme se na další společná setkávání nejen na tanečním parketu.
Vedení školy srdečně děkuje všem
dárcům, kteří věnovali věcné ceny
do tomboly. Zvláště děkujeme za hodnotné dary firmě AGA Vlachovice – Speciální technická pryž, p. Liboru Gargulákovi, Boutique Hotelu Radun Luhačovice – Janě a Markovi Nesázalovým
a firmě BYTEXHOME – Zdeňce a Richardu Minichovým.
Výtěžek z tomboly byl věnován
do fondů SRPDŠ ZUŠ Slavičín a PS
Cantare za účelem podpořit sborovou
a uměleckou činnost spolků.
Velké poděkování patří pořadatelům plesu, zaměstnancům ZUŠ,
za ochotu a spolehlivost s jakou ples
připravili a následně odpracovali a zároveň se podíleli na doprovodném programu plesu, ať už s naším žákovským
orchestrem či s PS Cantare – ve volném
pokračování příběhu Anděl Páně 3.
Děkujeme také zpěvákům PS Cantare a plesové kapele Break za spolupráci na programu, který je vždy obohacením večera a zárukou dobré a kvalitní zábavy.
Úspěchy našich klavíristů
Ve dnech 9. – 10. února 20017 se konalo v ZUŠ Napajedla okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír, kde naši školu
úspěšně reprezentovalo osm klavíristů ze tříd Hany Durďákové a Věry Hájkové. Během dvou dnů jsme vyslechli výborné výkony žáků ZUŠ zlínského
„okresu“ a velmi nás těší, že naši mladí muzikanti své místo mezi těmi nej-

lepšími opět jednoznačně potvrdili.
Za naše mladší žáky soutěžila Terezka Kozubíková (uč. H. Durďáková), která svým kultivovaným a muzikantsky vyzrálým provedením skladeb
okouzlila posluchače i odbornou porotu. Ta jí udělila 1. místo v kategorii
do 10 let a postup do krajského kola
soutěže. Za statečnost a soutěžní nadšení, s jakým poprvé vybojovala v kategorii žáků do 11 let 3. místo, patří pochvala Anetě Rakové (uč. V. Hájková).
Ve věkové kategorii do 12 let se
utkalo 15 soutěžících žáků a hájit barvy naší školy šli tři mladí muži. Zkušený hráč Marek Vaculík (uč. V. Hájková) svým přesvědčivým a muzikálním
přednesem získal zasloužené 1. místo
a Michal Janšta (uč. V. Hájková) s Jakubem Šmotkem (uč. H. Durďáková) získali v této vyrovnané kategorii body
pro 2. místo.
Druhý den soutěže jsme s radostí
posbírali další trofeje v kategorii do 15
let. Porota ocenila 1. místem precizně a s citem zahraný soutěžní repertoár Michaely Rakové (uč. V. Hájková) a Sáry Saňákové (uč. H. Durďáková) a udělila jim postupy do krajského
kola soutěže v Kroměříži.
V kategorii šestnáctiletých klavíristů jsme měli posledního bojovníka – Mojmíra Argaláše (uč. V. Hájková), jehož program porotci ohodnotili pěkným 2. místem.
Všem soutěžícím žákům a jejich
učitelkám blahopřejeme a děkujeme
za skvělé muzikantské úspěchy, které nám přivezli z napajedelského klání. Ať jsou pro ně tyto trofeje cennou
zkušeností, obohacením jejich práce
a motivací pro další poznávání krásného světa hudby.
Terezce, Michalce a Sáře budeme
fandit v krajském kole 16. – 17. 3. 2017
v Kroměříži, kde si poměří svůj um
a talent s vítězi okresních kol soutěže
z dvaceti „zušek“ zlínského regionu.
Tak ať se v březnu daří!
Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy
Výtvarný mentorský projekt Jiné
světy
Základní umělecká škola Slavičín si
Vás dovoluje pozvat na výstavu mentorského projektu „JINÉ SVĚTY“, jejíž
slavnostní zahájení proběhne v pátek
17. března 2017 v 18.00 hodin v levém
křídle slavičínského zámku.
Jedinečný projekt začal vznikat
v srpnu 2016. Oslovili jsme několik absolventů výtvarného oboru ZUŠ Slavi-

čín, kteří v současnosti studují výtvarně zaměřené školy, nebo se již uplatňují v uměleckých a kreativních profesích. Prostřednictvím tzv. mentorských dílen jim byla nabídnuta spolupráce se současnými žáky, kterým by
mohli předávat své studijní znalosti a profesní dovednosti. Po vzájemném seznámení vzniklo devět dvojic
mentor – žák. Práce začaly v září a intenzivně pokračovaly několik dalších
měsíců. Na základě odborných znalostí mentorů ve svých oborech mohli žáci zkusit využít zajímavé techniky a technologické postupy a tvořit
z rozmanitých materiálů. Díky velkému zápalu a spontánnímu nadšení žáků i mentorů výsledky přesahují
běžné možnosti studia na základních
uměleckých školách.
Na společných sobotních dílnách v ZUŠ panovala velmi příjemná
a uvolněná atmosféra. Výjimkou nebyly ani dvanáctihodinové „pracovní směny“. V průběhu projektu také
vznikal dokumentární film, díky němuž můžete nahlédnout do zákulisí tohoto originálního projektu. Film
bude mít premiéru na zámku během
vernisáže.
Velké poděkování za možnost realizace projektu patří ZUŠ Slavičín
v čele s paní ředitelkou Janou Jakúbkovou, která celý projekt zaštítila, městu
Slavičín za finanční podporu a nadšeným dobrovolníkům, bez nichž by projekt nemohl vzniknout ve svém rozsahu a kvalitě – Pavlu Vrágovi, který je
autorem dokumentárního filmu, Gabriele Polomíkové za zpracování katalogu výstavy, Petře Závodné za fotodokumentaci, Janu Pawlasovi za odbornou výpomoc v dílnách, Radimovi
Studeníkovi a Marcele Blahové za poskytnutí prostor pro výstavu a Zdeňku
Kutrovi za přípravu průvodního slova
k vernisáži výstavy a Olince Hefkové
za velký úklid ateliéru.
Vystavují:
Michaela Machů s mentorkou Evou
Jančekovou, Petra Tichá s mentorkou
Kateřinou Fryzelkovou, Vendula Kramářová s mentorkou Kateřinou Fryzelkovou, Eliška Miškaříková s mentorkou Leou Koncerovou, Adéla Viktorínová s mentorkou Lucií Mudrákovou,
Vendula Machalová s mentorem Karlem Humpolou, Veronika Chovančíková s mentorem Šimonem Saňákem, Kamila Kolaříková s mentorem Petrem
Domorádem, Lukáš Tomeček s mentorem Petrem Domorádem
garant projektu – Petra Ponczová,
uč. výtvarného oboru

Vzdělávací středisko
Prrovozní dooba vzděláávacího sttřeediska:
Poo 8.00 – 144.15
Útt 8.00 – 188.00
Stt 8.00 – 144.15
Čtt 8.00 – 144.15
Páá 8.00 – 144.15
V tuto d obu je možné v yuu žívat
122 PC a Inteernet zdarma. Dennní limit
naa návštěvnníka je 1 hoodina. Za popplatek
je možnost tisku, koppírování a ukládání
dookumentůů na médiaa, vazbu do kroužkoové vazbyy, laminování dokum
mentů.
V případdě konáníí kurzů nebbo jiných
vzzdělávacícch akcí je možnost vyyužití PC
uččebny veřřejností om
mezena.
Nabízíme vzdělávací kurzy:
Základyy práce naa počítači
200 hodin (5500 Kč)
Práce na PC pro pokročilé
200 hodin (7700 Kč)
Internet a komunikace přees interneet – 12 hoodin (400 Kč)
Podvojnné účetnicctví pro zaačáátečníkyy – 30 hoddin (1 000 Kč)
Základyy daňové evidence
300 hodin (11 000 Kč)
Ruský jaazyk pro zaačátečníkyy – školní
rook 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
Ruský jaazyk pro pokročilé – školní
rook 3 000 Kč / půl roku 1 500 Kč
 Kurz prr vní pomooci – cenna podle
poočtu osobb
Nutný p očet prr o otevřee ní kurzuu je minim
málně 8 účastníkůů. Hlaste
see na teleffonním číísle 571 1100 425,
7339 095 3155 nebo přřímo v sídle Nadacee Jana Pivvečky.
Dílna inspirace
Pro ženny, maminky, babičkky.... Tvořím
me pomoccí různýchh kreativníchh technik. Bližší innformace vám poskyytnne lektoorka, paníí Eva Barttošová, naa teel. číslee 777 913 782.
Každé úterý v 166.00 hodinn v budověě městskéé knihovnny – prvníí poodlaží
Pll án aktiviit na březzen: korálkoování
Poděkoování
Nadace Jana Piveečky děkuujee všem
firrmám, orgganizacím
m a dárcům zee Slavičína a okolí za poskyttnutí věcnýých darů
doo tombolyy Plesu poo našem. Vážžíme si
Vaaší podpoor y. Výtěžeek z tombolyy je určeen na poddporu činnosti a prroggramů
Naadace Janna Pivečkky. Naše velkké poděěkování paatří též všem členům
m, přátelům a dobroovolníkům
m sdružení BrutAL
pO
Op, kteří ples skvěle zorganizoovali.
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R-Ego, z. s.,
informuje…
Do léta zbývá ještě mnoho času,
ale vzhledem k tomu, že někdy je potřeba nahlásit termíny dovolených,
naplánovat zájezdy, a tudíž tak rozplánovat i dětem prázdniny, informujeme s předstihem.
O prázdninách v měsících červenci a srpnu nabízíme již šestým rokem
příměstský tábor. Tato moderní forma táboru bez přenocování s různorodým programem určitě splní očekávání přihlášených dětí. Na své si
přijdou sportovci, kutilové, milovníci 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 zážitek dětí ve volných dnech prázdnin.
Program je dále zaměřen na rozvoj
komunikačních dovedností, týmovou
spolupráci, kreativitu, tělesnou zdatnost, zvyšování sebedůvěry a v neposlední řadě na osvojení praktických informací.
Termíny a časový harmonogram:
I. termín: 3. 7. – 14. 7. 2017 (8 dnů)
delší termín je vzhledem ke státním
svátkům 5. 7. a 6. 7. (možno se přihlásit i na jednotlivé dny).
II. termín: 7. 8. – 11. 8. 2017 (5 dnů)
Denně od 8.00 – 16.00 hod.
Co je v plánu?
Výtvarné, literární a diskusní aktivity, závody, soutěže, skupinové hry,
výlety po okolí, koupání, relaxační
aktivity, zajímavé a nové informace.
Cena zahrnuje:
Pedagogický dohled, obědy, odpolední svačiny, pitný režim, vstupné, jízdné, pomůcky potřebné k jednotlivým činnostem, odměny.
Více informací na níže uvedeném
kontaktu. Příměstské tábory se uskuteční při dostatečném počtu přihlášených, minimálně 10 účastníků. K vybranému táboru po přihlášení a platbě dostanete podrobnější informace
k programu tábora.
Činnost R-Ego, z. s., dlouhodobě podporují:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, město Slavičín.
Kontakt: R-Ego, z. s., nám.
Mezi Šenky 19,763 21 Slavičín, tel:
577 341 446, mob: 732 713 014, web:
www.r-ego.cz.

Rodinné a mateřské centrum
Program MC na březen
 St 1. 3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
 Čt 2. 3. 10.00 Hudební miniškolička
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,
14.30 Canisterapie pro děti
Pá 3. 3. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let
 Po 6. 3. 10.00 Hudební miniškolička pro děti
 Út 7. 3. 10.00 Čtenářem od batolete – půlhodinka zábavného čtení,
13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové
hrátky pro děti 2–3 roky
 St 8. 3. 10.00 Pohybové hrátky
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky pro děti
1–2 roky
 Čt 9. 3. 10.00 Rozvoj grafomotoriky pro děti 2–6 let,
13.00 Volná herna, 14.30 Canisterapie pro děti

Pá 10. 3. 10.00 Tvořílek pro děti

2–3 roky
Po 13. 3. 10.00 Tvořílek pro děti –
Kuchtíkovy hrátky
Út 14. 3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky
St 15. 3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky,
13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro
všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky
Čt 16. 3. 10.00 Hudební miniškolička pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,
14.30 Canisterapie pro děti
Pá 17. 3. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let
 Po 20. 3. 10.00 Hudební miniškolička
Út 21. 3. 10.00 Pohybové hrátky
pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Pohybové hrátky pro děti
2–3 roky
St 22. 3. 10.00 Pohybové hrátky
pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,

Zázemí hřiště otevřeno
Sen několika generací hráčů FC
TVD i širokého okolí se naplnil. Šatny
a sociální zázemí začaly sloužit k plnému využití hřiště s umělým povrchem. Tím byl završen mnohaletý projekt, který proměnil škvárové hřiště
v moderní sportovní areál. Tato část
projektu si vyžádala náklady ve výši
6 mil. Kč, z toho ministerstvo školství poskytlo 4,32 mil. Kč. Díky dotaci Zlínského kraje ve výši 600 tisíc

Kč a města Slavičín ve výši 1,08 mil
Kč mohl být zrealizován celý projekt
včetně tribuny. Děkujeme za podporu. Byly tak vytvořeny vynikající podmínky pro celoroční činnost nejen pro
všechna družstva FC TVD, ale využívat kompletní areál budou i oddíly nižších soutěží z okolí. Zázemí bude rovněž sloužit i při pořádání sportovních
akcí škol a dalších spolků. Věříme, že
se zlepšené podmínky projeví v růs-

15.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro
děti 1–2 roky
 Čt 23. 3. 10.00 Tvořílek pro děti 1–2
roky, 13.00 Volná herna, 14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 24. 3. 10.00 Tvořílek pro děti
2–3 roky
 Po 27. 3. 10.00 Tvořílek pro děti –
Stříháme, skládáme, lepíme
 Út 28. 3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 2–3 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 2–3 roky
St 29. 3. 10.00 Hrátky pro všestranný rozvoj pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna, 15.00 Hrátky pro všestranný
rozvoj pro děti 1–2 roky
Čt 30. 3. 10.00 Hudební miniškolička pro děti 1–2 roky, 13.00 Volná herna,
14.30 Canisterapie pro děti
 Pá 31. 3. 10.00 Miniškolička pro
děti 1–6 let
V průběhu března proběhne Kurz první pomoci pro maminky s dětmi, termín upřesníme na Facebooku.
Připravujeme letní příměstské tábory v Rokytnici, Lipové a v Nevšové.

tu dalších sportovních talentů, které
budeme vídat na ligových trávnících
a snad i v reprezentaci.
PaedDr. Petr Navrátil

VZPOMÍNÁME

Dne 3. března 2017 je tomu již 5 let,
co nás navždy opustil náš tatínek,
manžel a kamarád, pan Ivan ZIELINA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

V letošním roce byy se dožili 90 let
ppaní Emilie SLOVÁKOVÁ
a pan František SLOVÁK ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomínají děti František,
Milan a Ludmila s rodinami.

Dne 20. března 2017 vzpomeneme
p
10. výročí
úmrtí paní Zdeňky REMEŠOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají syn s rodinou.

Dne 27. března 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička
a manželka, paní Marie LYSÁ ze Slavičína.
S láskou a úctou na ni vzpomínají manžel,
syn Stanislav a dcera Marie s rodinou.

Dne 6. března 2017
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Radka BARCUCHA z Divnic.
S láskou a úctou vzpomínají družka Irena,
maminka, bratr s rodinou,
Míčovi a Barcuchovi.

Dne 5. března 2017 si připomeneme 7. výročí
úmrtí pana Otty KOSEČKA ze Slavičína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 22. března 2017 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Josefa VAVRYSE ze Slavičína.
S úctou a láskou stále vzpomíná manželka
Marie, dcera Jiřina s manželem,
vnuci Jana a Martin s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. března 2017
uplyne 5 let od chvíle,
kdyy nás navždyy opustil
p
bratr,
pan František KRAJÍČEK ze Šanova.
S úctou a láskou vzpomínají
sestry Jaroslava a Marie s rodinami.

Dne 30. března 2017 vzpomeneme 5. smutné
výročí chvíle, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka, manželka a babička, paní
Eva VÁŇOVÁ ze Slavičína. S láskou a úctou
stále vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Dne 12. března 2017 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždyy opustila
p
manželka a maminka
paní Mgr. Jana SURÁ. S bolestí a láskou
vzpomíná manžel Miroslav, dcera Martina
a syn Ondřej.

Dne 18. března 2017
byy se dožila 100 let
paní Jiřina VAŇKOVÁ z Divnic. S úctou
a láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 29. března 2017 uplyne 25 let od úmrtí
pana Jana KOSTKY ze Slavičína. Za tichou
vzpomínku děkují manželka, syn Miroslav,
Zdeněk a Pavel s rodinami.

Společenská kronika
NAROZENÍ – LEDEN
Marek a Žaneta Jordánovi – syn Marek
Jaroslav a Klára Janíčkovi – dcera Laura
Zbyněk a Dita Štefaníkovi – syn Tobiáš
Lukáš Míča a Tereza Studenková – dcera Mia
SŇATEK – LEDEN
Martin Hoferek a Martina Hrabinová

ÚMRTÍ
6. 1. 2017 Josef Krenar, 89 let, Slavičín
6. 1. 2017 Františka Skládalová, 77 let, Slavičín
13. 1. 2017 Josef Viceník, 60 let, Slavičín
15. 1. 2017 Hedvika Votýpková, 93 let, Slavičín
15. 1. 2017 Věra Babíčková, 88 let, Slavičín
16. 1. 2017 Antonín Kulíšek, 73 let, Hrádek

Nové bydlení pro ptáky
Začátkem měsíce února se členové druhé smečky vlčat ze skautského

střediska A. B. Svojsíka Slavičín pustili
do výroby krmítek. Jednalo se o první
letošní větší oddílovou akci. Vlčata (tj.
chlapci ve věku 7 – 11 let) pod vedením
starších rádců měli za úkol nejprve nastudovat jednoduchý plán a poté z připravených dílů začít vyrábět. Nejprve
bylo potřeba dřevo obrousit a nařezat. Poté se pustili do vrtání a sešroubování hlavní části i střechy. Ještě to
sešroubovat k sobě a máme tedy pro
tuto zimu hotovo.
Martin Petráš

16. 1. 2017 Vincenc Pešek, 70 let, Nevšová
18. 1. 2017 Dušan Holek, 85 let, Hrádek
18. 1. 2017 Oldřich Kohoutek, 79 let, Hrádek
28. 1. 2017 Karel Málek, 50 let, Slavičín
30. 1. 2017 Lidmila Pešková, 79 let, Divnice
31. 1. 2017 Dušan Mňaček, 42 let, Slavičín

Kuželkářský klub
Slavičín
Domácí zápasy v březnu 2017:
Krrajský přebor
KK
K CAMO Slavičín A – TJ Slavia Kroměříž, sobota 11. 3. 2017, 16.30 hod.
KK
K CAMO Slavičín A – Sport centtrum
m
Byylnice, sobota 18. 3. 2017, 16.30 hod.
KK
K CAMO Slavičín A – KC Zlín C , soboota 25. 3. 2017, 166.30 hod.
Krrajská soutěž
KK
K CAMO Slavičín C – KK Kroměřříž B,
soobota 4. 3. 2017, 16.30 hod.

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.

KK CAMO Slavičín C – KC Zllínn E, sobota 11. 3. 2017, 16.30 hod.
KK CAMO Slaavičín B – TJ Slavia Kroměříž B, sobotaa 11. 3. 2017, 100.000 hod.
KK CAMO Slavičín B – KC Zllínn D, sobota 25. 3. 2017, 10.00 hod.
 Pronájem
m zrekonstruovaané kuželny
– 1 hod./dvě dráhy/300 Kč, vhodné pro
skupiny i jednnotlivce, inform
mace na tel.:
604 715 5377 – Pavel Sláma
 Nabízím
m e firmám moo žnn ost své
prezentace v prostorách kužželny, informace na tel.: 603 919 154 – Mgr. Aleš
Ptáček
www.kksll avicin.cz
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Stolní tenis informuje

Sportovní kluby Slavičín, oddíl stolní tenis, uspořádaly z pověření krajského svazu stolního tenisu několik zajímavých akcí. V sobotu 21. ledna 2017
to byly krajské přebory mužů a žen,
kterých se zúčastnilo 61 mužů a 7 žen.
Výsledky jednotlivci:
1. Smýkal (KST Zlín), 2. Oslzla (Szwarzenberg 1. TTV), 3. Hladil (DDM Val. Meziříčí) a 1. Viktorínová (KST Zlín), 2. Malíková (KST Hluk), 3. Obadalová (DDM
Val. Meziříčí). Čtyřhra: 1. Smýkal – Dorňák (KST Zlín), 2. Dufek Jan – Oharek

(KST Zlín), 3. Dufek Jakub – Nedbálek (KST Zlín) a 1. Tykačová – Hnátková (TJ Vsetín), 2. Obadalová – Viktorínová, 3. Chytilová – Hnátková.
Z domácích hráčů se prosadili Jiří
Machara na 9. místě, Luděk Kovařík
na 17. místě – v deblu skončili na pěkném 5. místě.
Hned na druhý den v neděli se
uskutečnil krajský bodovací turnaj mládeže za účasti rekordních
86 hráčů.
Výsledky:
kategorie open:: 1. Černohorský (Sokol Vsetín), 2. Janečka (Otrokovice),
3. Koudelík (KST Zlín)
mladší žáci:: 1. Černohorský (Sokol
Vsetín), 2. Baroš (Horní Bečva), 3.
Kozelek (TJ Nivnice)
mladší žákyně: 1. Vrzalová (KST Hluk),

Městská knihovna
v Březnu – měsíci čtenářů
Březen je v tomto roce opět tradičně věnován celorepublikové podpoře
čtenářství. Městská knihovna Slavičín
prozatím nevynechala ani jediný ročník této populární aktivity a i letos Vás
čeká bohatá všehochuť nejen literárně zaměřených pořadů.
Bude nám tedy potěšením setkat se s Vámi v knihovně na březnových akcích!
Pořady pro školy:
Zvířátka a jejich děťátka. Interaktivní dopoledne pro děti z mateřských škol.

Nápady vonící jarem. Výtvarné dílničky pro žáky 1. stupně ZŠ.
Malý čtenář. Seznámení s knihovnou pro žáky 1. tříd ZŠ.
 Příhody z mravenčího města. Soutěže, hry a další literární zábava s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Určeno žákům 2. tříd ZŠ.
Klubíčko pohádek. Procházka říší
klasických i moderních pohádek, jejíž součástí jsou hádanky a úkoly pro
žáky 3. tříd.
Zlobílkové v hlavní roli. Humoristický žánr a jeho hrdinové pro žáky 4.
tříd. Součástí jsou vtipy, legrační hádanky a zábavné úkoly.

Detektivem snadno a rychle! Dobrodružství, napětí, odhalování detektivních záhad v knihách pro žáky 5. tříd.
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2. Holíková (Sokol Vsetín), 3. Stupello
(Sokol Vsetín)
starší žáci:: 1. Černohorský (Vsetín),
2. Janečka (Otrokovice), 3. Koudelík (KST Zlín)
starší žákyně: 1. Hnátková (Sokol Vsetín), 2. Vrzalová (KST Hluk), 3. Krčmánová (Sokol Vsetín)
dorostenci:: 1. Černohorský (Sokol Vsetín), 2. Baroš (Horní Bečva), 3. Koudelík (KST Zlín)
dorostenky: 1. Hnátková (Sokol Vsetín), 2. Lekešová (Sokol Újezdec), 3.
Vrzalová (KST Hluk)
Z domácích hráčů se zúčastnilli
Drápala, Droščák, Rak, Sedláček, M.
Jančařík, Jonáš Plášek, Hubert Plášek
a umístili se ve třetí desítce ve svých
kategoriích.
V neděli 12. února 2017 se uskutečnil ve slavičínské sportovní hale přebor
kraje žáků a dorostu družstev, které-

ho se zúčastnilo celkem 10 družstev.
Výsledky:
starší žáci:: 1. KST Zlín, 2. Sokol Vsetín, 3. KST Bystřice pod Hostýnem
dorost: 1. KST Zlín, 2. Sokol Vsetín, 3. KST Bystřice pod Hostýnem,
5. SK Slavičín
Výhry Zlína v obou kategoriích,
stejně jako druhá místa Vsetína, byly
zasloužené. Domácí hráči hráli pouze soutěž dorostu a 5. místo odpovídá stávající výkonnosti. Za domácí nastoupili Jonáš Plášek, Hubert
Plášek, Daniel Bureš, Michal Bureš,
Michal Černý a Jan Droščák. Všechna utkání se odehrála na 14 stolech
ve sportovní hale.
Další akci pro mládež uspořádáme
dne 15. dubna 2017 a bude to závěrečný bodovací turnaj mládeže Zlínského kraje.
SK Slavičín, oddíl stolní tenis

phia medica Čechoslovaca, PubMed aj.
Lekce se konají každý čtvrtek v březnu, je nutné nahlásit účast dopředu
na tel.: 577 341 481 nebo e-mailem:
knihovna@mesto-slavicin.cz.

v březnu, je nutné nahlásit účast dopředu na tel.: 577 341 481 nebo e-mailem: knihovna@mesto-slavicin.cz.
 13.00 – 16.00
Zeměpisné chytáky. Vědomostní
kvizy, doplňovačky a další úkoly pro
děti a mládež.
 13.00 – 16.00
Kde bydlí krokodýl? Kreativní dílna tematicky zaměřená k zeměpisnému kvizování, kde se děti naučí
práci se slepými mapami. Součástí
je výstava zeměpisných encyklopedií pro mládež.
 18.00 – 20.00
Večerní biblioterapie. Pořad věnovaný četbě a jejím příznivcům. Jeho
součástí je hlasité čtení ukázek z oblíbených knih, které ve vás zanechaly nesmazatelný dojem. Vítáni jsou
i posluchači a přispěvatelé do diskuze k literárnímu dění. Veřejnosti budou k dispozici výpůjční služby, otevřena bude výstavní galerie a studovna MUDr. Lumíra Horáka. Malé občerstvení zajištěno.
 Žhavé bestsellery!
Celodenní multižánrová výstava knižních novinek spojená s jejich prezentací. Knihy je možné na místě rezervovat.
 Kniha – přítel můj!
Po celý březen můžete využít možnosti nechat se námi vyfotografovat se zapůjčenou knihou, případně s oblíbenou knihou. V případě
Vašeho svolení se zveřejněním fotografií pak vznikne výstup v podobě výstavy.

Děti, ani muk – přijde Čáryfuk!

Úkoly z kouzelného klobouku, hry
a kvizy v podání známého čaroděje – knižního hrdiny. Určeno dětem
ze školních družin.
Akce pro spolky a zájmová sdružení:
Kvizohraní. Dopolední zábavně
naučný pořad pro klienty Charity sv.
Vojtěcha.
Vezeme vám pohádku – o zvířátkách na dvorku! Odpoledne plné scének a úkolů pro děti ze sdružení Přátelé z lásky.
Středa 1. března 2017
Žena ve všech podobách. Literární
beseda s knihovnou pro členy Klubu
důchodců. Součástí akce je vystoupení souboru Vlárečka – dětí z MŠ Vlára
Slavičín. Začátek: 13.30 hodin.
Pátek 10. března 2017
Starodávné filmové střípky a klípky. Zábavný kviz pro členy Diaklubu.
Začátek ve 14.00 hodin.
Akce pro veřejnost:
Čtvrtek 2. března 2017, 9.00 –
11.00 hodin
Vše o zdraví! Vzdělávací lekce seznámí zájemce se seriózními informačními zdroji z oblasti zdravotnictví formou praktických ukázek s vyhledáváním ve volně dostupných databázích
a portálech např. MEDVIK, Bibliogra-

 Čtvrtek 2. března 2017, 15.00

hodin
Tátové, mámy, čtěte si po roce námi!
10. ročník setkání dětí v doprovodu
dospělých v knihovně se skřítkem Nezbedníčkem, který předškoláčky zaujme ukázkami nových knížek, nápaditými úkoly a výtvarnou dílnou.
Pátek 3. března 2017 – pátek 31.

března 2017
Výstava – Zdeněk Kutra a Marcela
Lysáčková: Malba
Galerie knihovny, otevřeno v půjčovní době. Vernisáž proběhne v pátek 3.
března v 18.00 hodin.
Úterý 14. března 2017

Navštivte náš kniho-obývák! Den otevřených dveří v Městské knihovně
Slavičín, 8.00 – 17.00 hodin
Noví zájemci o přihlášení do knihovny mohou v tento den využít registrace do knihovny zdarma – tzv. amnestie
na registrační poplatky! Pro nové čtenáře z řad dětí a mládeže do 15 let je
registrace na rok 2017 zdarma po celý
měsíc březen.
Program:
9.00 – 11.00
Kdopak by se WORDu bál! Kurz práce
v textovém editoru Word pro začátečníky. Kurzy budou probíhat každé úterý

 Úterý 7. března 2017

Jantarová komnata není mrtva!

Přednáška Milana Zachy Kučery, známého spisovatele, záhadologa a hledače pokladů.
Fenomén legendární Jantarové komnaty Vám pan Zacha Kučera představí
ve světle nových, dosud nikde nepublikovaných faktů. Při svém bádání čerpal
z dokumentů sovětské kontrarozvědky SMERŠ (SMĚRť Špionam), které byly veřejnosti dosud utajeny. Ve svém vyprávění se dotkne proslulé operace Valkýra, která skončila neúspěšným atentátem na Hitlera. Dozvíte se také, jaké bylo
tajemství gauleitera Ericha Kocha, správce Jantarové komnaty, který poslal
za druhé světové války na smrt více jak 700 tisíc lidí a v poklidu dožil svůj život
v polském vězení. Můžete se těšit na krátká videa i fotodokumenty, které autor shromáždil při svém bádání.
Místo konání: Městská knihovna Slavičín – sál v 1. podlaží, začátek: 18.00
hodin. Vstup volný.
Čtvrtek 16. března 2017

Mexiko a jeho skryté světy

Setkání se slovenským cestovatelem Lukášem Kubičinou. Na besedě se
spolu s ním vypravíte na jeskyňářskou expedici na Yucatán, poté Vám bude dopřáno navštívit i další přírodní krásy Mexika. Nebude chybět ani bohatá fotodokumentace z této výpravy plné dobrodružných zážitků.
Místo konání: Městská knihovna Slavičín – sál v 1. podlaží, začátek: 18.00
hodin. Vstup volný.
 Čtvrtek 30. března 2017

Toulky Balkánem

Beseda s básníkem a uměleckým fotografem Janem Tlukou. Vyprávěním
a fotografiemi Vás zasvětí do svých cest po Balkánu, do jeho historie ale především současnosti. Seznámíte se s krajinou, památkami a tamějšími lidmi, jak je
poznával při opakovaných návštěvách v letech 1984 – 2015. Společně s ním navštívíte Bosnu, Srbsko a Kosovo a nahlédnete do Albánie a Černé Hory.
Místo konání: Městská knihovna Slavičín – sál v 1. podlaží, začátek: 18.00
hodin. Vstup volný.

Vánoční koledování v Hrádku
V jednom prosincovém týdnu chodily děti z mateřské školy v Hrádku s vánoční koledou po místních firmách.
Děti zarecitovaly vánoční básničky, zazpívaly koledy a předaly své drobné dárky a přáníčka představitelům firem a byly za ně odměněny. Děkujeme touto cestou všem firmám i soukromým podnikatelům za vřelé přijetí a sponzorské dary,
které budou využity na dětské akce v mateřské škole v průběhu školního roku.
Alena Gbelcová, učitelka MŠ

Poděkování
I když vánoční dny pominuly, rádi
s dětmi vzpomínáme na prožité slavnostní chvíle, které tyto svátky přinášejí. Většina z nás si oblíbila typickou
atmosféru Vánoc, a ani naše děti nejsou výjimkou. Štědrý den je v našem
zařízení dlouho očekávaným svátkem.
Všichni mají radost z rozzářených dětských očí při rozbalování dárků, za což
bychom rádi poděkovali všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří
na naše děti nezapomněli ve vánočním
čase. I letos díky Stromu přání, který organizuje Leja salon Slavičín, naše děti
obdarovalo mnoho lidí s dobrým srdcem. Všem srdečně děkujeme a moc
si toho vážíme.
Velké poděkování patří obětavým
děvčatům z Leja salonu – Janě Diatlové, Lence Svitákové Málkové a Markétě Smílkové, které vedle svých pracovních povinností a ve svém volnu zor-

Žítkovské čarování s Jiřím Jilíkem
Žítkovské kopanice jsou malebným leč drsným krajem, pověstným svou
magičností a zázračnými léčitelskými schopnostmi tamějších žen, odnepaměti nazývaných bohyně. Tento bělokarpatský fenomén nám ve čtvrtek
26. ledna přijel představit PaedDr. Jiří Jilík, známý publicista, historik a etnograf, který se dlouhodobě studiem této oblasti a životem jejích obyvatel zabývá. Zcela zaplněná Sokolovna svědčila o neutuchajícím zájmu o žítkovské reálie, což našeho vzácného hosta mile překvapilo. Jeho kniha, kterou toho večera představil, sice nese název Žítkovské čarování, přesto jeho
vyprávění bylo objektivní a nezkreslené, oproštěné od pověr a mýtů. Tyto
ženy – bohyně ukázal v pravém světle zjištěných skutečností a ověřených historických fakt. Seznámil nás s jejich výjimečnými znalostmi přírody, lidského
těla i duše a obrovské schopnosti empatie a přirozené schopnosti vidět tzv.
pod povrch věcí. Návštěvníci, kteří od besedy očekávali více „tajemna“, sice
neobdrželi žádné recepty elixíry věčného mládí a zdraví. Zato byli obohaceni o znalosti lidových zvyků a folkloru „čarovného“ kraje a také se dozvěděli podrobnosti o pohnutých osudech některých bohyní a celých jejich rodů.
Aniž by pan Jilík použil čáry a kouzla, získal si publikum svým podmanivým vyprávěním a také hlubokým vhledem do tohoto národopisně – historického tématu. K již tak příjemné atmosféře celého večera značně přispěli svým lidovým muzicírováním i Gajdoši z Kopanic – rodinné hudební
seskupení, v jejichž genealogické linii figuruje jedna z nejvěhlasnějších žítkovských bohyň.
Setkání s panem Jilíkem bylo velmi vzácným zážitkem, na který se u nás
ve Slavičíně jistě hned tak nezapomene. Můžete si je však kdykoli připomenout listováním v jeho knihách, které Vás okouzlí stejně jako vyprávění
a osobnost tohoto významného regionálního spisovatele.
Mgr. Gabriela Klabačková

Vytoužené dárky
z Leja salonu
Jako každé dítě, tak i naše děti z domova ve Smolině, si letos přály mít pod
stromečkem hromadu vytoužených
dárků. Třeba velký traktor s vlečkou,
kufřík s nářadím, stříbrné náušnice, kočárek pro panenky, manikúru, MP4, stavebnice, boby s volantem, kopací míč,
hodinky a spoustu dalších přání. Tyto
vánoční sny se snažily podpořit prostřednictvím Stromu přání z Leja salonu Jana Diatlová, Lenka Svitáková Málková, Markéta Smílková a s ní spousta
nezištných lidí ze Slavičína a okolí. Je
důležité zdůraznit, že dárky od Vás,
všech štědrých dárců, dorazily do na-

šeho domova včas a děti se z nich velmi radovaly. A proto dovolte poděkovat touto cestou všem lidem, kteří splnili vánoční přáníčka dětem z dětského domova ve Smolině.
Božena Naňáková,
vychovatelka DD ve Smolině

Poděkování
Pořadatelé děkují členům SDH Divnice za pomoc při organizování Plesu
města. Velký dík patří rovněž dětem
z country kroužky Little Beans (Základní škola Slavičín-Malé Pole), členkám Diaklubu, studentkám SOŠ Slavičín a v neposlední řadě všem laskavým
dárcům cen do tomboly.
Marie Studeníková

Poděkování

ganizovaly pro děti již 9. Strom přání.
Díky Vám všem měly naše děti bohaté
a šťastné Vánoce. Děkujeme.
Děti a zaměstnanci
Dětského domova Bojkovice

Cimbálová muzika Slavičan, pořadatel tradičního Valašského bálu, děkuje všem sponzorům a dárcům za jejich dary do tomboly. Poděkování patří také městu Slavičín, které je partnerem této ojedinělé akce v každoroční plesové sezóně. V neposlední řadě
děkujeme všem návštěvníkům, protože jste svojí účastí podpořili udržování folklorních tradic našeho města.
Mgr. Aleš Ptáček
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POZVÁNKY A KALENDÁŘE
 4. 3. Sokolovna
Kouzelný karneval
 5. 3. Nevšová
Dětský karneval
 5. 3. kostel sv. Vojtěcha, Slavičín
Benefiční varhanní koncert
 6. 3. Sokolovna
Oslava MDŽ
 9. – 12. 3. Sokolovna
Valašské křoví
 14. – 15. 3. Sokolovna
Jarní bazárek
 22. 3. Sokolovna
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Kluby zdraví
24. 3. Rokytnice
Lampionový průvod
25. 3. Praha
Zájezd na muzikál Mefisto
Připravujeme:
Slavičínský šikula
 Valašský kumšt
Svatovojtěšský jarmark – vystoupení kapely Dareband
 Divadelní představení
Don Quichote de la Ancha
Orient Show

Zájezd do Prahy
na muzikál Mefisto
Sobota 25. března 2017
Program:
5.00 h odjezd ze Slavičína
10.00 h možnost prohlídky
Strahovského kláštera
14.00 h představení muzikálu
Mefisto (Divadlo Hybernia)
24.00 h návrat do Slavičína

Ukliďme svět,
ukliďme Slavičín 2017
V rámcci akce Ukliď
ďme svět, ukliďme Česko 2017 bychom vás ráddi pozvali na dobrovolnicckou úklidoovoou
akci Ukliď
ďme Slaviččín 2017. Cíleem
této akce jee uklidit nelegálně vzniiklé černé skládky a nepořádek v našem okolí. Jsou všichni dobrovoolníci.
Kdy? SOBO
OTA 8. dubna 2017
Kde? Slaviičín
Sraz? Hornní náměstí, Slavičín – ukoončení Piveččkův lesopaark (časy buudoou
upřesněnyy)
Jak se přřihlásit? Slledujte Slaaviččín
na www.ukklidmeceskko.cz nebo se přihlaste na e-mail hanzl.marek@ccenntrum.cz. Pookud se přihlásit nestiihnete, tak proostě přijďtee!
Co je cíleem akce? Uklidit Slaviččín
a jeho okoolí
Co je zajištěno? Rukaavice, pytle a odvoz odpaddu je zajištěěn!
Co získátee? Zkušenoost, dobrý poccit
za podporu této akce a příjemně strrávenou sobbotu!
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
Přijďte náás podpořitt!
Mirka Koseččková

Oslava MDŽ

V pondělí 6. března 2017 se v sále
Sokolovny uskuteční
oslava Mezinárodního dne žen.
Kulturní program bude zajištěn. K tanci
a poslechu bude hrát a zpívat pan Raška z Petrůvky.
Občerstvení a tombola budou zajištěné. Všechny ženy ze Slavičína srdečně
zvou pořadatelé MO KSČM a Levicový
klub žen. Vstupné dobrovolné.

Členky místní organizace
Českého svazu žen Slavičín
pořádají tradiční

Bazárek
dětských věcí.
úterý 14.
a středa 15. března 2017
Sokolovna Slavičín
Do prodeje budou přijímány pouze věci nepoškozené, čisté, sezonní (tj. věci na jaro – léto, věci
zimní budou vráceny) v počtu
25 ks na osobu. Seznamy a pořadová čísla k zapsání věcí budou
k vyzvednutí od 1. března 2017
v Městském infocentru Slavičín.

Cena zájezdu
(doprava+vstupenka): 750 Kč
Hlásit se můžete
v Městském infocentru Slavičín,
Mladotické nábřeží 849,
tel. číslo: 577 342 251,
737 751 874,
e-mail:
kultura1@mesto-slavicin.cz.

Kalendář
turistických akcí
19. 3. Slavičín – Nevšová –

Luhačovice
26. 3. Val. Klobouky – Lačnov –
Horní Lideč

Turiisticcký zájeezd
Oddd íl turistiky při SK S lavičín
pořádáá ve dnn ech 1. a 2. čee rvence 20177 dvouu denní z á jezd na Vysočinu do okkolí Velkého Dářka.
Máme j eště n ěkolik volnýcc h míst
i pro z ájemce, kteřř í nejsoo u členy oddd í lu.
Cenn a zájezzdu je 6000 Kč p ro členy a 700 0 Kč prro nečlee ny. Přii hlášky
se záloo h ou 300 0 Kč přř ijímá d o konce březzna Vojj těch Žaa lll man
(tel. č. 6 05 7223 249)

První Miniškola
na ZŠ Slavičín – Malé Pole
pro budoucí prvňáčky se bude
konat ve středu 22. března 2017
od 15.00 do 16.00 hodin.
Bližší informace na webu školy
a na plakátech.
4. 3. 2017, 20.00 hodin

DESMOD

+ host Vyhoď Blinkr
KD Valašské Klobouky, 270 Kč
29. 4. 2017,, 20.00 hodin

ČECHOMOR

+ host Lenka Dusilová
KD Valašské Klobouky, 450 Kč
Předprodej vstupenek na obě
akce probíhá i v Městském
infocentru Slavičín,
tel.: 577 342 251, 737 751 874.

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

Volnný nebyytovýý prosttor
v centru města Slaavičína,
Horní náměstí 820.
Tel.: 7775 164 221.
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RTOX, s. r. o.
Hledáme obráběče kovů soustružník, frézař s praxí
Pracovní náplň práce na klasických a CNC strojích.
Práce v jednosměnném provozu.

Benefity firmy:
příspěvek na stravování, odměny dle přístupu k práci.
Nástup možný ihned.
RTOX, s. r. o., Divnice 139, 763 21 Slavičín, průmyslový areál Slavičín
Tel.: 774 973 320, e-mail: info@rtox.cz

Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na poočkání
ateliéroové foto dětí, rodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů na počkání
převod VHS na DVD--CD
prodej fotoalb
fotovideo
mnoho dalších služebb
Pondělí – pátek: 9.00 – 17.00 hodin
Adresa: OD
D TIS Bojkovicce
Mobil: 603 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy
Video Makeer

Přijmu pracovvníka
na zednickké
a monttážní práce
v mísstě a okoolí.
Bližžší info
na tel.: 776 609 370.

Reestauraace Zááložnaa
přijmee servíírku.
Více informaací
na tel.: 604 287 414.

PLACENÁ INZERCE
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Slavičínský sledge hokejista
hokej hrají sportovci s postižením
dolní poloviny těla, kteří místo bruslí používají speciální sáně s dvěma
noži a pohybují se pomocí dvou krátkých hokejek. A znáte reprezentanta a paralympionika ve sledge hokeji Erika Fojtíka? Pochází z Brumova,
ale už rok a půl žije ve Slavičíně. Má
za sebou kariéru v české národní reprezentaci v sledge hokeji, poté co
v české reprezentaci skončil, přešel
do reprezentace Slovenska. Do českého sledge hokeje – se zapojil už
před 17 lety, v době, kdy v České republice začínal. O jeho počátcích zasvěceně a s nadšením vypráví: „První tým vznikl ve Zlíně, zpočátku jsme
jen trénovali a jezdili na přátelské
zápasy s německými týmy, které
byly poblíž. V té době byl sledge hokej jen v Německu a v Holandsku,
směrem na východ začal až později. Ve zlínském týmu tehdy hráli
Slováci i chlapci z Pardubicka…
Za rok a půl vznikl další klub v Olomouci a pak v Kolíně.“ Po mnohaletém působení ve Zlíně Erik nyní trénuje ve Studénce. V tamějším týmu
hraje i Švéd, Němci, Poláci. „Děláme
si legraci, že jsme výběr Evropy. Dokonce jsme si sehnali vlaječky a hráli proti Zlínu s vlaječkami na dresu,“
směje se Erik. Kromě sledge hokeje
má Erik i další zájmy. Jedním z jeho
koníčků je numizmatika a historie,
především dějiny totalitních režimů.
„Svým způsobem se nyní doučuju, co
jsem se nedozvěděl ve škole, kde se
tehdy neučila pravda. Zajímá mě i život obyčejných lidí v totalitních režimech. Nikdo si nevybere, v které zemi
se narodí. Sám jedinec nic nedokáže,
ale když pozvedne hlas, může podnítit
někoho dalšího.“ To podle Erika platí
i pro současnost: „Každý máme možnost svobodně se vyjadřovat. Těžko
můžeme odsoudit někoho, kdo chce
mít lepší život. Já jsem postižený člověk, sám jsem menšina a snažím se
vydobýt si práva. Když se podívám
na sebe, taky můžu říct, že jsem znevýhodněný a sedět a čekat, kdo mi co
dá. Ale žil bych z ruky do huby, rodina by si nemohla vyskakovat, životní

standard by byl někde jinde, na druhou stranu bych nemusel nic dělat.
Jenže tak to nejde. Jde o to, ukázat
dětem, že abych něco získal, musím
něco obětovat. Když se dětem nechce jít do školy, říkám jim, že každý
má své úkoly. Oni musí chodit do školy a já do práce.“
I přes svou nelehkou životní situaci je Erik otcem dvou dětí a je zaměstnaný v místní firmě. „Já jsem
měl štěstí, že jsem získal práci díky
projektu Zkuste to s námi, který probíhal na Nadaci Jana Pivečky. Vzali mě a jsem tam spokojený. Vychází
mi vstříc i s hokejem.“ Na kompliment
obdivující jeho energii reaguje slovy:
„Byly doby, kdy jsem hokeji obětoval
daleko víc – mimo tréninky jsem se
věnoval i osobní přípravě. Na to teď
už nemám čas, stačí, že jednou týdně dojíždím na trénink do Studénky
a účastním se zápasů.“ Vedle hokeje
se věnuje ještě plavání, jízdě na speciálně upraveném kole, tzv. handbiku, a tu a tam se zapojuje i do sportovních charitativních projektů.
O svém handicapu Erik chodí vyprávět také dětem do škol: „Vidím,
že to děti zajímá. Člověk jim ukáže,
že udělal hloupost, ale že i s tím se
dá žít. Aby beseda nebyla jen suché
řečnění, mám vždy připravenou počítačovou prezentaci a na konec jim
ještě ukážu i hokejovou výstroj. Tak
je to pro děti nejzajímavější.“ Ze svého postižení nedělá tabu, otevřeně
přizná, že jeho úraz se stal pod vlivem alkoholu při nastupování do vlaku, když mu bylo 19 let. „Po tom, co
se mi stalo, jsem si řekl, že jsem to
asi přehnal. Samozřejmé jsou myšlenky, že už člověk pít nebude. Každý normální člověk se v takové situaci nad sebou zamýšlí s tím, že to skončí. Ale na druhou stranu můžu říct, že
díky postižení mám v některých ohledech život snazší.“ Přiznává, že díky
postižení získal jeho život nový dynamičtější směr: „Dřív jsem sportoval jen rekreačně. Hrál jsem fotbal,
ale jen jako dítě na ulici, nikdy jsem
nebyl v žádném oddílu. Devíza mého
postižení je možnost věnovat se oblíbenému sportu. Někdo mě politu-

je – chudák postižený – ale já odpovídám, nejsem chudák. Byl jsem v Japonsku, v Koreji, v Kanadě, ve Spojených státech, v Rusku… Ve všech těch
zemích jsem si získal přátele. Problémem je jazyková bariéra. Až na ruštinu jsem totiž jazykový analfabet. Ale
snažím se. Třeba když jsme jeli do Japonska, snažil jsem se naučit aspoň

pár slovíček. Člověk pak vidí, že je to
třeba pobaví, ale zároveň i překvapí,
že i nějaký hloupý „gaidžin“ umí jejich
slovíčka.“ Zatím poslední Erikova cesta vedla do švédského Malmö, kde se
s týmem slovenského Dolného Kubína
umístili na třetím místě turnaje Malmö Open 2017.
Jitka Pfeiferová, redakce SZ

Tipy pro pěší turisty
Francova Lhota – kaple sv. Huberta – Antarik
Počínaje březnovým zpravodajem budeme pro milovníky pěší turistiky přinášet v každém čísle tip na výlet do nedalekého okolí Slavičína.
Vzhledem k tomu, že počasí v březnu s sebou přináší probouzení přírody
po zimě a turistické cesty nejsou ještě v dobré kondici pro pěší túry, nabízíme
Vám procházku po zpevněné (asfaltové) cestě po okruhu, jež začíná i končí nedaleko ve Francově Lhotě. Začít můžete u Kobzovy lípy, což je největší památný strom vsetínského okresu, jehož stáří se odhaduje až na 500 let. Zde je také
možno zaparkovat auto. Dále cesta pokračuje po Naučné stezce Javorníky západ souběžně se státní hranicí se Slovenskou republikou. Cestou se můžete pokochat překrásnými výhledy po krajině. Po modrých turistických značkách dojdete k dřevěné kapličce svatého Huberta, u níž stojí dřevěná vyřezávaná socha
svatého Josefa Dělníka v nadživotní velikosti. Dále Vás cesta zavede k horské
chatě Antarik, kde se můžete občerstvit ve vegetariánské restauraci. V místě,
kde naučná stezka odbočuje ze zpevněné cesty, naučnou stezku opusťte a pokračujte dále po zpevněné cestě do Valašské Senice, popř. zpět ke Kobzově lípě.
Tato trasa je dlouhá přibližně 13 km a je středně náročná.
Pro další informace, případně mapy, navštivte Městské infocentrum Slavičín.
Jako důkaz, že jste trasu za našich tipů absolvovali, nám zašlete fotografii
z jejího zdolávání na e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz, v říjnu z došlých fotografií vybereme vítěze, jehož odměníme.
Městské infocentrum Slavičín

Aplikace Město Slavičín zdarma ke stažení
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