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Poskytování zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení

y p j

Svoz odpadu ve Slavičíně 
novým automobilemVýběrové řízení 

na pronájem bytu 1 + 1
Město Slavičín nabízí do proná-

jmu byt č. 11 v  II. nadzemním pod-
laží domu čp. 390, na ulici K Hájen-
kám, v katastrálním území Slavičín
byt sestává z  jednoho pokoje,
kuchyně, předsíně, koupelny, WC
a sklepu
 celková podlahová plocha bytu
včetně sklepu je 34,37 m2

 výše měsíčního nájemného činí
1 773 Kč
 pronajímatel je oprávněn jedno-
stranně zvýšit nájemné od 1. dubna
každého roku maximálně o 5 % roč-
ně 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, ob-
sahu žádosti o  pronájem jsou uve-
deny na  úřední desce města Slavi-
čín nebo webových stránkách měs-
ta Slavičín a  společnosti BTH Slavi-
čín – www.bth-slavicin.cz.

Písemné žádosti budou přijímá-
ny do 17. dubna 2018 osobně nebo 
poštou na adresu:

BTH Slavičín, spol. s r.o., Mlado-
tické nábřeží 849, 763 21 Slavičín

Správní rada fondu vyhlašuje vý-
běrové řízení na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení města Sla-
vičín na opravy a modernizaci bytů, 
bytových domů a  rodinných domů 
na území města Slavičín.

Zápůjčky z fondu lze poskytnout 
fyzickým nebo právnickým osobám 
na tyto účely:
vznik nového bytu ve stávajícím 
bytovém nebo rodinném domě
 rozšíření bytu ve stávajícím byto-
vém nebo rodinném domě
výměnu oken (BD nebo RD)
 obnovu střechy včetně klempíř-
ských prací (BD nebo RD)
dodatečnou izolaci domu proti 
zemní vlhkosti (BD nebo RD)
 zateplení obvodového pláště 
domu včetně fasády a klempířských 
prací (BD nebo RD)
 obnovu fasády domu včetně klem-
pířských prací (BD nebo RD)
 zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě (RD)
vybudování, opravu a rekonstruk-

ci balkonů a lodžií (BD)
vybudování nebo rekonstrukci kou-
pelny nebo sprchového koutu (RD)
 vybudování WC (RD)
 rekonstrukci bytového jádra vč. vy-
zdění, výměnu sanitární keramiky a vo-
dovodních baterií, nebo rekonstrukci
koupelny nebo sprchového koutu (BD)
 instalaci solárních panelů pro ohřev 
vody a vytápění (BD nebo RD)

Zápůjčky jsou poskytovány se 
splatností až 6 let a s úrokovou saz-
bou 1,5 % p. a.

Podmínky výběrového řízení jsou 
zveřejněny na úřední desce MěÚ Sla-
vičín a na webových stránkách města.
Informace a tiskopisy k podání žádos-
ti poskytuje odbor ekonomický MěÚ
Slavičín, Taťána Lysáčková. Formuláře
žádosti jsou také k dispozici na webo-
vých stránkách města.

Žádosti se přijímají v   termínu 
od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018 
včetně poštou nebo v podatelně MěÚ 
Slavičín. Ing. Oldřich Kozáček, 

předseda správní rady fondu

Od 1. dubna 2018 budou svoz od-
padu nově zajišťovat Služby města Sla-
vičína. Za tímto účelem byl s příspěv-
kem města Slavičín pořízen nový svozo-
vý vůz Volvo FMX určený na vývoz jak 
komunálního odpadu, tak také na tří-
děný odpad, tedy sklo, papír a plasty. 
Vůz disponuje nejmodernější techni-
kou s bezpečnostními prvky, ekologič-
tějším provozem a v neposlední řadě 

splňuje přísné evropské normy.
Věříme, že se našimi zákazníky sta-

nou i další přilehlé obce, podnikatelské
subjekty či živnostníci, kteří se v pří-
padě zájmu o svoz odpadu mohou ob-
rátit na p. Hořáka (tel.: 777 320 951,
e-mail: horak@smslavicin.cz). Více in-
formací naleznete na www.smslavicin.
cz nebo na uvedeném telefonním čísle.

Jan Janeček, jednatel SMS



Jako každý rok tak i letos pro Vás 
Služby města Slavičín, s. r. o., společ-
ně s MěÚ Slavičín připravují akci „jar-
ní úklid“. Jedná se výjimečnou mož-
nost odevzdat domovní odpad téměř 
v místě Vašeho bydliště, bez nutnos-
ti zajíždět do sběrných míst ve Slavičí-
ně. Na níže uvedených místech a ter-
mínech budou rozmístěny velkoobje-
mové kontejnery na domovní odpad.
9. – 11. dubna 2018
Slavičín
 ulice Luhačovská (u RD – č. p. 250)
 ulice Ševcovská (u bývalé MŠ)
 křižovatka ulic Žižkovská – Tržní
Hrádek 
u základní školy
Divnice
 u RD Palkovičových
11. – 13. dubna 2018
Slavičín
 křižovatka ulic Nad Výpustou – 
Příčná 
 křižovatka ulic Mladotická – Úvoz 
 ulice Jasmínová (za RD Ing. Fojtíka) 
 Lukšín (u Pivečkova lesoparku)
Hrádek
prostranství před Klempířstvím 
p. Luky 

Upozorňujeme obyvatele,  že 
do  těchto velkoobjemových kontej-
nerů nelze v žádném případě odkládat 
NEBEZPEČNÉ ODPADY (jako jsou: olo-
věné akumulátory, olejové filtry, upo-
třebené motorové a převodové oleje, 
kyseliny, zářivky, ledničky, televizory, 
monitory, ostatní elektroniku, pneu-
matiky apod.) a BIOODPAD (listí, trá-
va, posekané keře nebo větve atd.). Ne-
bezpečné odpady a bioodpad je možné 
předat pouze ve sběrném dvoře v areá-
lu Služeb města Slavičín. Pneumatiky je 
možno bezplatně odevzdat v pneuser-
visech zařazených do zpětného odbě-
ru pneumatik. Současně žádáme spo-
luobčany: „Nenechávejte pneumatiky 
před branami sběrných míst, zvláště 
mimo otevírací dobu. Děkujeme.“ Vě-
říme, že nabízenou možností nepohrd-
nete a společně  minimalizujeme vznik 
černých skládek v okolí obce. 

Josef Hořák, SMS

Jarní úklid města Likvidace ojetých pneumatik
Pokud se potřebujete zbavit oje-

tých pneumatik, je dobré vědět, že 
existují veřejná místa zpětného od-
běru, kde můžete odevzdat pneu-
matiky zdarma, bez ohledu na znač-
ku a bez podmínky koupě nových vý-
robků nebo služeb. Ve Slavičíně mů-
žete v  současné době pneumatiky 
bezplatně odevzdat na následujících 
místech:
 pneuservis Pneu plus, s. r. o., prů-

Svoz tříděného odpadu
 papír (modré pytle) 11. 4.
 plasty (žluté pytle) a nápojové 
kartóny (oranž. pytle) 17. 4.

myslový areál Hrádek na Vl. dráze (bý-
valé JZD)
pneuservis Fe Market-al, s. r. o.,
Nádražní 25, Hrádek na Vl. dráze (pod
čapím hnízdem)
 autoservis Petr Kratěna, Za Hum-
ny 216, Hrádek na Vl. dráze (bývalý
areál ČSAD) 

Protože bezplatný zpětný odběr
pneumatik jsou povinni zajistit výrob-
ci (kterým za tuto službu zaplatili zá-

kazníci při koupi nových pneumatik),
bylo zastaveno bezplatné přijímání
pneumatik na sběrných dvorech Slu-
žeb města Slavičín. Neodkládejte pro-
to prosím pneumatiky na  sběrných
dvorech ani do kontejnerů na velko-
objemový odpad!

Aktuální přehled míst zpětného 
odběru pneumatik sítě Eltma i další
informace ohledně zpětného odbě-
ru pneumatik najdete na  webových
stránkách www.eltma.cz. 

Odbor ŽPSM

Poděkování firmám za  finanční po-
doru žákům SOŠ

Děkujeme TVD – Technická výroba, 
a. s., Rokytnice, Pevot Produkt, s. r. o., 
Újezd, TRYON, s. r. o., Brumov-Bylnice, 
ZEKA plus, s. r. o., Slavičín, PGI Mora-
va, s. r. o., Slavičín, NTS Prometal Ma-
chining, s. r. o., Slavičín, CEBES, a. s., 
Brumov-Bylnice, Polfin Ploština, s. r. 
o., Loučka, HYDRAULICS, s. r. o., Slop-
né, SKD Bojkovice, Groz-Beckert Czech, 
s. r. o., České Budějovice, divize Valaš-
ské Klobouky, Vamak, s. r. o., Divnice, 
KR-TOOLS, s. r. o., Bojkovice a SumiRi-
ko AVS Czech, s. r. o., Drnovice. Částka 
potřebná k vyplacení žákům za 1. polo-
letí v OV finanční podpory je 19 900 Kč.

Peněžní dar města Slavičín žákům
prvních ročníků

Město Slavičín znovu podpoří da-
rem 60  000 Kč žáky přijaté do  prv-
ních ročníků, kteří nastoupí od 1. září
2018. Prostředky budou použity na se-
znamovací pobyt, nákup pomůcek, ly-
žařský kurz.

Nové centrum CNC
Rada Zlínského kraje schválila in-

vestiční záměr z projektu IROP na ná-
kup CNC centra za cca 2,2 mil Kč. Ve-
dení školy dále pro strojaře připravuje
veřejné zakázky na dvě klasické fréz-
ky a  nákup strojírenského materiálu
za 500 000 Kč.

Velký úspěch na krajské konferenci
projektu Enersol

V pátek 2. března 2018 proběhla 
v Otrokovicích krajská konference me-
zinárodního projektu ENERSOL, které
se z naší školy zúčastnily dvě práce:

1. Práce Maryáš D. – Holek M. – Křek 
T.: Využití elektrické kvadrokoptéry proTT
monitorování dopravní situace v  na-
šem regionu obsadila 1. místo v kate-
gorii ENERSOL A INOVACE a postupu-
je do celostátního kola (Plzeň 22. a 23. 
března 2018).

2. Soutěžní práce Sova J.: ÚsporaJJ
elektrické energie v domácnosti při po-
užití LED pásků pro osvětlování (vzdě-
lávací a instruktážní program pro žáky
ZŠ) obsadila 2. místo v kategorii ENER-
SOL A POPULARIZACE. Všechny práce
vedl RNDr. Jan Hrdý, PhD.

Týden vysokoškolákem
Třináct studentů G2 a sexty se zú-

častnilo týdenní stáže na Fakultě tech-
nologické UTB Zlín. Pracovali ve vědec-
kých laboratořích, bylo jim prezento-
váno nejmodernější vybavení vstřiko-
vacích systémů, CNC strojů, vědecká
knihovna. Děkujeme za podporu Aso-
ciaci rodičů na jízdné a stravné. Navíc
byla na naší škole další z řady předná-
šek, kterou realizoval doc. Humpolíček
na téma biologie proteinů.

Stáže
Našich 13 studentů strávilo týden 

v Německu v partnerské škole v Die-
pholzu.14 dnů strávili partneři (5 žáků
a  2 učitelé) ze SOŠ Dubnica nad Vá-
hom u  našich studentů informačních
technologií.

Spolupracujeme s mateřskými škol-
kami

Škola pokračuje ve spolupráci s re-
gionálními mateřskými školkami. Děti
zveme na návštěvy do našich učeben,

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
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kde jim ukazujeme formou hry odbor-
né aktivity, nebo jim připravujeme di-
vadelní představení ve  školkách pod
vedením Mgr. Černíčkové.

Soutěže
Výsledky okresního kola olympiády

ze zeměpisu – kategorie B: 1. místo Mi-
chal Kailer (sekunda), postup do kraj-
ského kola, kategorie C: 1. místo Ond-
řej Kailer (tercie), postup do krajského
kola, kategorie A: 11. místo Bronislava
Bencková (prima), kategorie D: 6. místo
Matěj Kubiš (G3) a 7. místo Petr Gapčo
(G4). Pěkné 6. místo obsadil Ondřej Hni-
lo v okresním kole konverzační soutě-
že v AJ v kategorii III.A, Mgr. Hana Ur-
banová s kolegyněmi na naší škole při-
pravily okresní kolo pro 8. a 9. třídy ZŠ
v anglickém jazyce.

„Víc hlav – víc rozumu“ jiný pohled
na matematiku na naší škole

Mgr.  Šárka Černíčková organizuje
soutěž, jež je určena všem dětem, kte-
ré mají rády logické úlohy, šifry, zajíma-
vé logické úkoly… prostě všechno, co
se dá vyřešit šikovností, dobrým úsud-
kem a s pomocí kamarádů. Nejedná se
o klasické „učebnicové“ příklady nebo
pouze početní úlohy. Chceme tímto uká-
zat žákům jiný, zajímavý pohled na ma-
tematiku. Soutěží dvoučlenné týmy
(1 žák z 8. ročníku a 1 žák z 9. ročníku),
týmy řeší 10 úkolů během 150 minut,
a to využitím své šikovnosti, logického
myšlení, dobrého úsudku a pomocí růz-
ných pomůcek.

Mezinárodní studentská konference
Josef Tomeček strávil týden na stu-

dentské konferenci International Swiss
Talent Forum v Thunu. Odkaz na infor-
mace viz http://www.soc.cz/internati-

onal-swiss-talent-forum-2018/. Letoš-
ním tématem konference byla Města 
budoucnosti. Josef byl v  týmu, kte-
rý se zabýval problematikou spotře-
by elektrické energie a návrhy na  její 
snížení. Josef také již nyní dostal na-
bídku na studium na zahraničních vy-
sokých školách v Anglii.

Alpy 2018
Jedenáct studentů pod vedením 

Ing. Váni absolvovalo týden v Alpách 
v rakouských Korutanech.

Podané projekty učitelů na  Zlín-
ský kraj

1. Podpora škol v oblasti prevence 
rizikových typů chování v  roce 2018 
Zlínským krajem. Celkové náklady pro-
jektu: 94 500 Kč. Součástí projektu je ši-
roká škála aktivit zaměřených na pod-
poru prevence rizikových projevů cho-
vání, rozvoj osobnostních a sociálních 
dovedností, třídních kolektivů a kom-
petencí pedagogů na Gymnáziu Jana Pi-
večky a Střední odborné škole Slavičín.

2. Podpora ekologických aktivit 
v kraji Exkurze louky CHKO Bílé Kar-
paty, Exkurze Hadi ZO ČSOP Veroni-
ca, Turistický kurz – při pobytu v cent-
ru proběhne výukový program. Celko-
vé náklady 67 000 Kč.

Oba projekty bude spolufinancovat 
Asociace rodičů částkou cca 30 000 Kč 
– děkujeme.

Venku sice ještě vládne zima, ale
u nás jsme již myšlenkami v létě. V mi-
nulém čísle zpravodaje jsme vám slí-
bili doplnit nabídku aktivit na období
hlavních, letních prázdnin připravova-
ných naším zařízením, tady je:
 příměstský tábor „Hurá prázdni-
ny“, v  termínu 2. – 4. 7. 2018, cena
500 Kč
 pobytový tábor v horském hote-
lu GALÍK, v termínu 8. – 15. 7. 2018,
cena 3 800 Kč
příměstský tábor s filmově-drama-
tickým zaměřením, v termínu 16. – 20.
7. 2018, cena 950 Kč
př íměstský tábor se  sportov-
ně-hudebním zaměřením, v  termínu
23. – 27. 7. 2018, cena 950 Kč
 příměstský tábor s výtvarným za-
měřením, v termínu 30. 7. – 3. 8. 2018,
cena 950 Kč
 příměstský tábor „Cesta kolem
světa za 5 dnů“, v termínu 6. – 10. 8.
2018, cena 950 Kč
 příměstský tábor s  tvořivým za-
měřením, Loučka, v termínu 6. – 10. 8.
2018, cena 950 Kč
 příměstský tábor s  angličtinou,
v  termínu 13. – 17. 8. 2018, cena
1 700 Kč, 2. sourozenec 1 500 Kč
př íměstský tábor se sportov-
ně-tanečním zaměřením, v  termínu
13. – 17. 8. 2018, cena 950 Kč
 příměstský tábor se všeobecným
zaměřením, v termínu 20. – 24. 8. 2018,
cena 950 Kč

 19. – 23. 2. 2018 byly jarní prázd-
niny, děti měly možnost navštívit na-
bízený organizovaný program v DDM.
V rámci bohatého programu bylo zre-
kreováno 119 dětí.
 25. 2. 2018 se v  našem zařízení 
uskutečnil víkendový šachový turnaj.
12. 3. 2018 – připravovaly zájmo-
vé kroužky Aerobik a Orientální tance
vystoupení k příležitosti oslavy MDŽ.
V  únoru i  v  březnu proběhly vý-
ukové programy pro mateřské ško-
ly Slavičína.
29. 3. 2018 měly děti velikonoční
prázdniny a vyrobily si spoustu krás-
ných dekorací na výzdobu svých domo-
vů, účast byla jako vždy velká.
5. 4. 2018 pořádá DDM Vernisáž vý-
tvarných prací ZK. Vernisáž se usku-
teční v  městské knihovně. Srdečně
zveme veřejnost a hlavně rodinné pří-
slušníky dětí, které navštěvují krouž-
ky v DDM Slavičín.
14. – 15. 4. 2018 zveme veřejnost

na již tradiční modelářskou akci Slavi-
čínský šikula, který se uskuteční v sále
Sokolovny Slavičín.
 21. 4. 2018 se uskuteční další roč-
ník naší velké Orient show. Srdečně
zveme veřejnost na  úspěšnou akci,
kde se budou prezentovat ZK zařízení,
Orientální tance, Karate, Aerobik, Ve-
selá flétnička.  Akce se koná s finanč-
ní podporou města Slavičín.
 22. 4. 2018 se bude naše zařízení 
prezentovat na akci „Svatovojtěšský
jarmark“ pořádané městem Slavičín.
Děti můžou navštívit naše tvořivé díl-
ničky a vyrobit si hezké dekorace, kte-
ré si pak odnesou domů.

Od května opět v našem zařízení 
začínají Předporodní kurzy pod vede-
ním Mgr. Martiny Hoferkové.

Informace o přihláškách k nabíze-
ným táborům sledujte na webových
stránkách DDM, Facebooku DDM,
přímo v  DDM i  v  dalším čísle Slavi-
čínského zpravodaje. Děti dostanou
přihlášky s dostatečným předstihem
i ve školách.

Ivana Fojtíková, ředitelka DDM 

Pozvání na Slavičínského šikulu
V dubnu se uskuteční další ročník

 modelářského svátku, který bude
v  termínu 14. a  15. dubna 2018, se-
tkání modelářů z Moravy, Čech i Slo-
venska, soutěžní výstava plastiko-
vých, papírových i dřevěných mode-
lů Slavičínský šikula. Stejně jako vlo-
ni převzal i letos nad celou akcí zášti-
tu Svaz letců ČR.

K vidění budou modely vojenské 
i  civilní techniky, letadel a  staveb
všech měřítek. Bohatá bude i nabíd-
ka doprovodných programů. Prezen-
tovat se zde budou i  ZK Programo-
vání a Merkur se svými modely. Ma-
jitelé rádiem řízených modelů aut
předvedou opět svoji kolekci sta-
vebních strojů v akci. V neděli, mezi
11. a 12. hodinou dopolední, pak celá
soutěž vyvrcholí vyhlášením oceně-
ných modelářů.

Srdečně zveme nejen všechny ro-
diče a přátele modelářů našich zájmo-
vých kroužků při DDM, ale i  širokou
veřejnost ke zhlédnutí ukázky lidské
práce a trpělivosti.

Akce se koná s finanční podporou 
města Slavičín.

Ing. Martin Procházka,
ředitel soutěže, Tomáš Hájek,

vedoucí modelářského kroužku 

Gymnázium Jana Pivečky 
a Střední odborná škola

ve spolupráci s Moravským
svazem elektrotechniků Brno 

a firmou MSE CZ s.r.o., pořádají
seminář, zkoušky a periodické pře-

zkoušení pracovníků v elektrotechni-
ce dle vyhl. 50/1978 Sb. §4, 5, 6, 7, 8, 10.

Seminář a zkoušky proběhnou 
ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2018 od 8.00 

hodin  na útvaru SOŠ Slavičín.

Součástí semináře je prodej
elektrotechnické literatury
a platných ČSN EN norem.

Bližší informace na tel.:
577 342 408, 608 270 314.

Dům dětí a mládeže
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ZŠ Slavičín-Vlára
Mažoretky ZŠ Slavičín-Vlára

V novém školním roce se kroužek 
mažoretek pro velký zájem děvčat roz-
dělil na dva soubory. Ty starší přivíta-
ly nabídku a vystoupily 17. února 2018 
na školním plese. Děvčata v menším po-
čtu kvůli nemocným, svou energií a ryt-
mickým vystoupení navodily dobrou ná-
ladu v sále, rozproudily krev a vyzva-
ly hosty k tanci. Vystoupení si přítom-
ní i mažoretky užily.

Letošní rok je pro nás nový nejen 
díky dvěma skupinkám mažoretek, ale 
také v tom, že se chystáme předvést 
a nabrat nové zkušenosti nejen na ak-
cích města, ale i mimo město na soutě-
žích či festivalech. Na taneční soutěži 
17.března  „O valašský Klobouk 2018“ 
ve Valašských Kloboukách, která byla 
právě určena neprofesionálním skupi-
nám zájmových kroužků, se poprvé uká-
zaly i naše malé růžové „Pinkie“. Nervo-
zitu a nové prostředí  zvládly úžasně jak 
malé, tak velké mažoretky, a odměnou 
jim bylo medailové umístění. Vše jsme 
si užily a odjížděly se skvělým pocitem. 
Naše město budeme dále reprezento-
vat  na Mia festivale v Otrokovicích.

Všechna vystoupení se uskuteční 
za finanční podpory města Slavičína.

Mgr. Věra Dorúšková

Policie ve škole
Policie ČR je v ZŠ Slavičín-Vlára jed-

nou za rok vítanou návštěvou. Přijíž-

dí k nám se zajímavými informacemi 
pro žáky. Nprap. Monika Kozumplíko-
vá besedovala s žáky 5. tříd o bezpeč-
ném chování. Děti zjistily, jaká nebez-
pečí na ně číhají ve virtuálním světě 
a jak se správně chovat, aby se nestaly
obětí protiprávního jednání.

Osmáci se seznámili s nebezpeč-
ným světem drog. Dozvěděli se mno-
hé o známých i méně známých nele-
gálních drogách, jejich účincích i rizi-
cích zneužívání. Ppor. Jiří Gregovský 
a  nprap. Zdeněk Mach jim povyprá-
věli i příběhy z praxe. Dalším zajíma-
vým tématem bylo povídání o výcviku 
a práci policejních psů. Zpestřením byli
dva psi a ukázka toho, jak hledají dro-
gy podle čichu. Policistům děkujeme 
za poučné informace.

Mgr. Gabriela Šuráňová

Pozvání k zápisu dětí do první třídy 
ZŠ Slavičín-Vlára

Zápis budoucích prvňáčků pro 
školní rok 2018/2019 se uskuteční
ve středu 4. dubna a čtvrtek 5. dubna 
2018 v době od 12.30 do 17.00 hodin 
v budově I. stupně, K Hájenkám 354.

Zápis se týká dětí s datem naroze-
ní od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí 
s odkladem povinné školní docházky 
z loňského roku. 

Zákonní zástupci budoucích prv-
ňáčků s sebou přinesou rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz k ověře-
ní adresy trvalého bydliště.

Během zápisu do 1. třídy nabízíme 
rodičům možnost konzultace se škol-
ní speciální pedagožkou o otázkách 
souvisejících se vstupem dětí do prv-
ní třídy, školní zralostí a logopedický-
mi problémy předškoláků.

Podrobné informace se dozví-
te z  webových stránek školy www.
zsslavicin.cz. 

Mgr. Jana Pinďáková

„Víc hlav – víc rozumu“ – 2. místo!
Ve čtvrtek 8. března 2018 se v bu-

dově GJP ve Slavičíně konala mate-
matická soutěž pro starší žáky „Víc 
hlav – víc rozumu“. 

Dvoučlenná družstva žáků 8. a 9. 
tříd měla vyřešit deset úkolů během 
150 minut, a to využitím své šikovnos-
ti, logického myšlení, dobrého úsud-
ku a pomocí různých pomůcek. Soutě-
že se zúčastnilo celkem 22 dvojic z 8 
škol našeho okrsku. 

Krásné 2. místo se stejným po-
čtem bodů obsadily dva týmy naší ško-

ly, a to Taťána Janáčková s Veronikou
Hubíkovou a David Marcaník s Tomá-
šem Lukšíkem.

Našim úspěšným „logikům“ děku-
jeme za velmi pěkné výkony a umístě-
ní. Mgr. Rostislav Gorecký

Poděkování
Sdružení rodičů při ZŠ Slavičín-

Vlára děkuje všem hostům oblíbe-
ného školního plesu za velkou účast
a našim sponzorům za dary věnova-
né do  tomboly. Slavnostní polonéza
se uskutečnila za  finanční podpory
města Slavičín.

Přípravná třída při ZŠ Slavičín-Vlára
Pro rodiče, kteří se rozhodují nebo

rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky svého dítěte učinili, máme
zajímavou nabídku. 

Ve  školním roce 2018/2019 při-
pravujeme v  případě dostatečného
zájmu rodičů otevření přípravné tří-
dy na  naší škole. Přípravná třída je
určena pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky,
u  kterých je předpoklad, že zařaze-
ní do  přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj, přednostně děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní do-
cházky. 

Po předložení žádosti rodičů, do-
poručujícího vyjádření pedagogic-
ko-psychologické poradny a zvážení
dalších okolností pak ředitel školy roz-
hodne o zařazení dítěte do této třídy.
Žádost o zařazení dítěte do příprav-
né třídy si zákonní zástupci mohou
vyzvednout v  kanceláři školy, stáh-
nout na školních webových stránkách
nebo vyplnit během zápisu do 1. třídy.

Přípravný ročník se nezapočítává
do povinné školní docházky. Do této
třídy mohou být zařazovány i  děti,
které absolvují zápis v  jiné škole.
Po  přípravné třídě mohou pokračo-
vat ve vzdělávání na naší škole. Rodi-
če však mohou zapsat své dítě k po-

vinné školní docházce na  jakoukoliv
základní školu.

Př ípravná tř ída zajišťuje nejen 
bezplatnou a efektivní přípravu bu-
doucím prvňáčkům, ale také péči spe-
ciálního pedagoga, logopedickou pre-
venci a respektování zvláštností dětí
a  jejich potřeb. Děti se neklasifikují.
Stravování ve školní jídelně a možnost
zařazení dětí do školní družiny je sa-
mozřejmostí.

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy

Výchova ke zdraví v 1. třídách
Je nedílnou součástí vzdělávání 

na základní škole, proto jsme pro naše
nejmenší žáčky připravili hned dvě be-
sedy na toto téma.

První beseda, která proběhla v rám-
ci preventivního programu „Zdravé
zuby“, se konala 16. února 2018. Krásné
a zdravé zuby jsou naší vizitkou. Denně
se smějeme, jíme, mluvíme. Zuby jsou
v práci „nonstop“. Jak je máme správ-
ně čistit a pečovat o ně, nám přišly po-
vyprávět studentky Zubního lékařství
Univerzity Palackého v Olomouci. Inter-
aktivní formou nám ukázaly, jak se kar-
táček správně drží, v kterých místech
nesmíme zapomenout zuby vyčistit, ja-
kým směrem je čistit a jaký kartáček si
pořídit. Na závěr nechyběl ani praktic-
ký nácvik správného čištění zubů pod
dohledem studentek. Naši žáčci to umí
na jedničku.

V  pořadí druhá přednáška o  tom 
„Jak poskytnout první pomoc“ pro-
běhla v úterý 27. února 2018 a ujala se
jí paní Medvědová ze Zdravotnické zá-
chranné služby. Naši nejmenší si prak-
ticky vyzkoušeli na plyšové hračce, jak
pomoci zraněnému v bezvědomí, ošet-
řit popáleninu či zlomeninu. Neméně
důležité byly také instrukce k přivolá-
ní pomoci a správné komunikaci s dis-
pečerem. Na  závěr každý žák dostal
brožurku První pomoci a Diplom ma-
lého zdravotníka.

Mgr. Radka Častulíková
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

na ZŠ Slavičín – Malé Pole
se uskuteční v úterý 10. dubna

a ve středu 11. dubna 2018
od 13.00 do 17.00 hodin.
Zapisují se děti narozené 

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
K zápisu si přineste OP rodičů,

rodný list dítěte a přezůvky.
Bližší informace budou zveřejně-

ny na stránkách školy
www.zsmalepole.cz

Ohlédnutí za karnevalem
S podtitulem Max Paráda se usku-

tečnil v sobotu 3. března 2018 v sále So-
kolovny karneval. Podobně jako v loň-
ském roce jsme hlavní část programu
svěřili profesionálům. Letos se tohoto
úkolu ujal kouzelník a moderátor Max
z Prahy. Karnevalové odpoledne obo-
hatil o originální tanečky a soutěže, ne-
chybělo ani veselé Maxovo kouzlování.
Sál byl plný krásných a originálních ma-
sek. Bylo opravdu těžké vybrat dvacet
nejlepších. Program zpestřilo pěkné vy-
stoupení dětí z Country kroužku, který
působí při naší škole. 

Odpoledne proběhlo v dobré nála-
dě, bylo vidět, že se dobře bavili malí
i velcí návštěvníci. Samozřejmě největší
radost dětem vždy udělají ceny z tom-
boly. Tímto chceme poděkovat rodičům,
firmám i městu Slavičín, kteří nám jak-
koli finančně či věcně přispěli. 

Všem děkujeme za účast a pomoc
při organizaci. Budeme se na Vás těšit
zase v příštím roce. 

Mgr. Barbora Chovančíková

ZŠ Malé Pole
Okrskové kolo recitační soutěže

Naše škola se stala ve   středu 
14. března 2018 dějištěm okrskového 
kola recitační soutěže. Se svými bás-
němi zde vystoupilo celkem 36 reci-
tátorů z devíti škol – ZŠ Újezd, Slavi-
čín-Vlára, Vlachovice, Valašské Klobou-
ky, Brumov-Bylnice, Nedašov, Štítná n. 
Vláří, Šanov a Slavičín – Malé Pole. Cí-
lem dětské recitace je – vedle pozná-
vání literatury, pochopení uměleckého 
textu a tříbení estetického cítění – vý-
uka a zdokonalování kultury mluvené-
ho projevu. A to se ve všech aspektech 
malým recitátorům opravdu podařilo. 

Soutěžilo se ve  dvou kategoriích 
(I. kategorie – 2. a 3. roč.; II. katego-
rie – 4. a 5. roč.). Z každé pak postou-
pili do vyššího okresního kola dva nej-
lépe umístění žáci. Předvedené výko-
ny byly opravdu na velmi vysoké úrov-
ni a porota měla nesnadný úkol – vy-
brat v každé kategorii tři nejlepší. V ne-
lehké konkurenci pěkně reprezentoval 
naši školu žák 5. třídy Michal Krůžela, 
který se umístil na 3. místě. Pochvalu 
zaslouží i ostatní recitátoři ze ZŠ Malé 
Pole: Vendula Berčíková, Karolína Kaš-
parová a Adéla Struhařová.

V samotném závěru proběhlo slav-
nostní vyhlášení. Děti obdržely diplo-
my s věcnými cenami nebo pochvalné 
listy a tašku s logem města Slavičína 
s drobnými upomínkovými předměty.

Malí recitátoři nám připravili svý-
mi výkony opravdu krásné a příjem-
né dopoledne, a tak trochu pootevře-
li dvířka nastupujícímu jaru, na které 
se už všichni těšíme. Poděkování pa-
tří nejen jim, ale i pedagogům, kteří 
se podíleli na nácviku jejich vystoupe-
ní. Rovněž město Slavičín přispělo fi-
nančním darem ke zdárnému průbě-
hu akce. Ještě jednou všem účinkují-
cím gratulujeme k předvedeným výko-
nům a přejeme jim, aby si cestu k po-
ezii i v této uspěchané době dovedli 
vždy najít. 

Mgr. Marcela Kovaříková

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

V tuto dobu je možné využívat 12  PC
a  Internet zdarma. Denní limit na  ná-
vštěvníka je 1 hodina. Za  poplatek je 
možnost tisku, kopírování a ukládání do-
kumentů na média, vazbu do kroužkové 
vazby, laminování dokumentů. 

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

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

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

Dílna inspirace
Pro ženy, maminky, babičky... Tvoříme 

pomocí různých kreativních technik. Bliž-
ší informace Vám poskytne lektorka, paní
Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
 Každé úterý v 16.00 hodin v budo-
vě městské knihovny – první podlaží.

Plán aktivit na duben: šitý patchwork

Připravujeme:
 Slavičínský čtyřboj ženských druž-
stev o pohár města Slavičína

V sobotu 12. 5. 2018 od 14.00 hodin
Vás čeká tradiční soutěž v  kuželkách,
hodu na koš, kopu a střelbě na branku.
KDE: Sportovní hala a kuželna ve Sla-
vičíně
PRO KOHO: čtyřčlenná družstva žen
od 18 do 99 let (místní i přespolní firmy,
organizace a spolky nebo jakkoliv sesta-
vená družstva)
VSTUP: volný, občerstvení pro soutěžící
i pro návštěvníky zajištěno
INFO: Nadace J. Pivečky – 571 110 425, 
739 095 315, njp@pivecka.cz,
DDM – 577   341   921, 604   155   312,
kdmslav@zlinedu.cz

Těší se na  Vás pořadatelé: Nada-
ce Jana Pivečky a  Dům dětí a  mláde-
že Slavičín.

 Výtvarný příměstský tábor: 
9. – 13. 7. 2018
 Anglický příměstský tábor: 
13. – 17. 8. 2018

Vzdělávací 
středisko
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Výborné výsledky našich mladých 
muzikantů v okresních kolech sou-
těží ZUŠ ve hře na dřevěné decho-
vé nástroje
Termín: 2. 3. 2018
Pořadatel: ZUŠ Slavičín
Účast škol: ZUŠ Zlín, ZUŠ Morava Zlín, 
ZUŠ Harmonie Zlín, ZUŠ Okružní, ZUŠ 
Napajedla, ZUŠ Val. Klobouky, ZUŠ Sla-
vičín – celkem soutěžilo 41 žáků.

Za naši školu se soutěže zúčastnili 
žáci z dechové třídy paní učitelky Anny 
Frajtové. Ve svých věkových kategori-
ích předvedli výborné výkony a zaslou-
ženě vybojovali přední místa.
Výsledky:  Jakub Kozubík, klari-
net, 2. kategorie – 1. místo s postu-
pem Radim Novotný, klarinet, 5. ka-
tegorie –  1. místo s postupem  Lucie
Hlavicová, flétna, 5. kategorie – 2. mís-
to  Vanesa Salvetová, flétna, 5. kate-
gorie – 1. místo  David Janšta, kla-
rinet, 6. kategorie – 1. místo s postu-
pem  Anna Petrů, saxofon, 9. kate-
gorie – 1. místo s postupem, absolut-
ní vítěz soutěže!
Klavírní doprovody: Hana Durďáková 
a Zdeněk Kozubík
Termín: 6. 3. 2018
Pořadatel: ZUŠ Harmonie Zlín
Účast škol: ZUŠ Zlín, ZUŠ Morava Zlín, 
ZUŠ Harmonie Zlín, ZUŠ Okružní, ZUŠ 
Napajedla, ZUŠ Val. Klobouky, ZUŠ Ma-
lenovice, ZUŠ Luhačovice, ZUŠ Otro-
kovice, ZUŠ Slavičín – celkem soutě-
žilo 57 žáků

ZUŠ Slavičín jely do Zlína reprezen-
tovat žákyně z dechové třídy pana uči-
tele Radima Knoppa: Adéla Struha-
řová, zobcová flétna, 1. kategorie – 2. 
místo,  Vanda Miklasová, zobcová 
flétna, 3. kategorie – 2. místo
Klavírní doprovody: Tereza Jakúbková

Všem soutěžícím žákům a  jejich 
pedagogům blahopřejeme a  děkuje-
me za poctivý kus práce navíc s přípra-
vou repertoáru. Ať je pro všechny ten-

ZUŠ Slavičín Vás zve
na dubnové hudební úterky:

BENEFIČNÍ KONCERT
pro Nadaci

Jana Pivečky Slavičín

účinkují: školní orchestry, 
pěvecké sbory a hudební soubory
úterý 10. dubna 2018, Sokolovna

Od 17.15 hodin v předsálí
zahraje Hudecká muzika, 

v 18.00 začne koncert.

KONCERT ABSOLVENTŮ
úterý 17. 4. 2018, 18.00 hodin
koncertní sál školy
účinkují:
Marcela Carbolová – klavír
Taťána Janáčková – klavír
Martina Ptáčková – klavír
Marie Změlíková – příčná flétna,
Anna Orsáková – zobcová flétna,
Dominik Matúšů – kytara

KONCERT ABSOLVENTŮ
úterý 24. 4. 2018, 18.00 hodin
koncertní sál školy
účinkují:
Vendula Machalová – klavír
Karolína Kopecká – klavír
Šarlota Šorfová – klavír
Vlastimil Lukšík – příčná flétna,
Ondřej Kailer – trubka, 
Jan Struhař – kytara

Jana Jakúbková, ředitelka školy

ZUŠ Slavičín

Pohádkový karneval v MŠ Hrádek

Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/2019
Zápis do všech mateřských škol ve Slavičíně proběhne

ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 14.00 do 16.00 hodin.
Rodiče přinesou přihlášku k předškolnímu vzdělávání potvrzenou
dětskou lékařkou, kterou si předem vyzvednou přímo ve školách.

Ředitelky MŠ ve Slavičíně

to úspěch radostí a motivací pro dal-
ší poznávání krásného světa hudby. 

Postupující čtveř ice šikovných 
muzikantů předvedla své umění v kraj-
ském kole, které proběhlo ve  dnech 
26. – 27. března 2018 v Kroměříži.

Posledního únorového dne se děti
z mateřské školky v Hrádku už nemoh-
ly dočkat. Čekal je totiž opět po roce
karneval. Den plný tancování, soutě-
ží a zábavy – a to vše bez odpolední-
ho odpočinku. Po  třídě „poletovali“
čertíci, princezny, hastrmánci i  kar-

Jako každým rokem tak i letos jsme
u nás v Nevšové uspořádali tradiční dět-
ský karneval.

Pro menší i větší děti se naplánova-
lo hezké sobotní odpoledne plné pís-
niček, her a zábavy. Bylo však na za-
myšlení jak tento den pro děti zpest-
řit a něčím zajímavým obohatit. Volba
padla na klauna Brdíka. Pozvání do na-
šich končin s radostí přijal a vystoupil
jako překvapení pro všechny návštěv-
níky. Jeho hodinová bezprostřední šou
s písničkami, bublinami   různých veli-
kostí a hrou s dětmi byla opravdu zá-
bavná a zároveň i zajímavá. Věřím, že se

pobavily nejenom děti, ale i jejich rodi-
če či prarodiče. Určitě si všichni odnes-
li z tohoto dne hezký zážitek.

Musím však podotknout, že by klau-
na Brdíka nebylo bez finanční podpo-
ry od místních firem. A tímto bych jim
chtěla za nás všechny ještě jednou po-
děkovat: Jaroslav Boráň, Mont Sa – Mi-
lan Anders, Jomiko – Josef Koseček, Ja-
roslav Kovář a Pergoly Kudelka. Za fi-
nanční podporu děkujeme rovněž měs-
tu Slavičín.

Budeme se těšit na všechny opět 
napřesrok – na  plný sál usměvavých
a spokojených nejenom dětí, ale i  je-
jich doprovodu.
Za Klub žen Nevšová Mirka Kosečková

Dětský karneval 

kulky… a  další pohádkové bytosti.
Děti si den náramně užily a každý si
domů odnesl pytlík s  překvapením.
Velký dík patří paním učitelkám Aleně
Gbelcové a Blance Smolíkové za skvě-
lou organizaci.

Gabriela Ondrašicová
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Do 6. ročníku Amatérské fotbalové 
ligy Slavičín se přihlásilo šest týmů ze 
Slavičína a blízkého okolí a po desetiko-
lovém maratonu známe vítěze. Putov-
ní pohár vyzvedl nad hlavy obhájce ti-
tulu tým Litrpool, který je tvořen pře-
vážně hráči z Valašských Klobouk. Král 
ligy proplul soutěží bezkonkurenčně 
a  zaslouží si obdiv. Pomyslné stříbro 
si odnáší tým ze Slavičína Luhačovská 
a bronz Zpiťáři. Rozdávaly se i  indivi-
duální ceny, kdy nejlepším střelcem se 
stal Václav Lysáček, brankářem Jakub 
Voda. Kdo neuspěl v lize, mohl si spravit 
chuť v závěrečném jednodenním Konči-
novém turnaji AFLS, kterého se zúčast-
nilo osm týmů. O napětí bylo postará-
no do poslední chvíle, protože o koneč-

ném vítězi rozhodl až finálový penal-
tový rozstřel, v kterém byl úspěšněj-
ší tým fotbalistů z Bohuslavic nad tý-
mem Staří páni ze Slavičína. Třetí mís-
to na bedně vybojoval tým Luhačov-
ská. Jako každoročně měl průběh ligy
sportovně přátelsky laděnou atmosfé-
ru, za kterou vděčíme zejména skvělým
divákům a všem hráčům. Velký dík pa-
tří všem organizátorům ligy a partne-
rům jako je Pivovar Hrádek – R. Svo-
boda, outdoor-a-sport.cz – L. Floreš,
Hopa CZ – T. Bonko a městu Slavičín,
které ligu finančně podpořilo. Moc dě-
kujeme všem za podporu a těšíme se
na další ročník.

P. Pinďák, M. Kliment, P. Šuráň, 
pořadatelé AFLS

muži „AAA“ – divvize, skkupina „E“
nedělee 8. 4. Hranice 1100.15 hh
nedělee 22. 4. VVsetín 1100.15 hh

muži „BB“ – I. BB třída 
nedělee 8. 4. SSlavkov pp. Hosstýnem 
15.30 hh
sobotaa 14. 4. Příluky 16.00 h
nedělee 29. 4. Březnicce 10.155 h

dorostt – krajsský přeebbora
sobotaa 7. 4. KKunovicee 110.000 h 
sobotaa 21. 4. ŠŠtítná n. VVláří 110.00 h 

žáci – kkkrajskýý přeboor
sobotaa 14. 4. Kunoviccee 
9.30 a 111.15 hh
sobotaa 28. 4. ŠŠtítná nn. Vláří 
9.30 a 111.15 hh 

přípravvvky – KKrajská sooutěžž
ponděllíí 23. 4. Louky 166.30 hh 
ponděllíí 30. 4. UUherskýý BBrod 16.30 h

Mistrovská 
utkání 
FC TVD Slavičíničí

Králem ligy AFLS zůstává tým LITRPOOL

Florbalové zprávy SK Snipers Slavičín
Opět se ozýváme, abychom podali

informace o stavu florbalu ve Slavičíně.
Začneme seniorskou kategorií. Našim
mužům se daří, důkazem je, že si stále
drží první místo v tabulce České florba-
lové unie – Zlínská liga mužů. Potvrzují
tak nadále svoji dobrou formu. Ostat-
ně se o tom můžeme přesvědčit osob-
ně na posledním turnaji sezóny, který
se koná dne 7. dubna 2018 právě na do-
mácí půdě, tj. ve Sportovní hale ve Sla-
vičíně. První utkání sehrají v 9.00 hodin
se zlínským Lions B a druhé utkání se-
hrají ve 12.00 hodin s FBK Valašské Me-
ziříčí A. Přijměte tedy touto formou po-
zvání a přijďte je podpořit!

Družstvo juniorů pod vedením Jo-
sefa Vlčka, trenéra a vedoucího muž-
stva v jedné osobě, má stabilně dobré
výsledky. Josef Vlček svůj tým vycho-
vává už od malých žáků. Za  jeho prá-
ci mu proto patří poděkování. Všech-
nu práci s týmem zvládá sám. Se svý-
mi svěřenci nyní bojuje v orelské flor-
balové lize v kategorii mužů, kde roz-
hodně nejsou žádným outsiderem. Dů-
vodem, proč se účastní s juniory mužské

orelské soutěže, je skutečnost, že tato 
soutěž je organizačně, časově i finanč-
ně méně náročná. Každopádně budou 
kluci lépe připraveni na účast v muž-
ské soutěži ČFbU.

Slibně se rozvíjí žákovská katego-
rie pod vedením Aleše Krajíčka a Kuby 
Zvoníčka. Společně a zodpovědně při-
pravují naše budoucí naděje k důstoj-
né reprezentaci slavičínského florba-
lu. Od podzimu 2017 udělali s našimi 
nejmenšími velký kus práce. Chlapci 
postupně vstřebávají základy florba-
lu a už se toho také hodně naučili. Je 
na nich vidět velký pokrok. Jejich člen-
ská základna se rozšiřuje a čítá cca 20 
žáků, z toho dvě děvčata. Věříme, že 
v nadcházející sezóně budou žáci dů-
stojným soupeřem svým vrstevníkům 
v ligové soutěži České florbalové unie, 
do které se už moc těší, stejně jako se 
těší na nové florbalové vybavení, kte-
ré obdrží od mateřského oddílu. Tak ať 
jim florbalové nadšení dlouho vydrží!

Ženský florbal je zastoupen druž-
stvem dorostenek pod vedením trené-
ra Martina Drgoně. Děvčata hrají sou-
těž České florbalové unie – 1. liga do-
rostenek v Jihomoravském a Zlínském 
kraji. Aktuálně drží 5. příčku v soutě-
ži. Toto družstvo se stabilizuje a při-
pravuje k velkým výkonům. Proto zá-
jemkyně, ročník 2000 až 2004, pokud 
máte zájem, hledáte pestrou sportov-
ní aktivitu v dobrém kolektivu svých 
vrstevnic, ozvěte se na telefonní číslo 
724 411 134 – Martin Drgoň vám rád 
a ochotně podá potřebné informace. 

Tolik stručně z činnosti florbalové-
ho oddílu SK Snipers Slavičín. Sledujte 
také www.ceskyflorbal.cz, kde najdete 
všechny potřebné informace. 

Josef Zvoníček, za SK Snipers Slavičín

Domácí zápasy v dubnu 2018:
Krajský přebor
Všechny dubnové zápasy hraje KK
CAMO Slavičín A „venku“

Krajská soutěž
KK CAMO Slavičín B – TJ Jiskra
Otrokovice B, sobota 7. 4. 2018,
16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž
C, sobota 14. 4. 2018, 16.00 hod.
KK CAMO Slavičín B – KK Kroměříž
B, sobota 21. 4. 2018, 16.00 hod.

 Pronájem zrekonstruované
kuželny – 1 hod./dvě dráhy/300 Kč,
vhodné pro skupiny i  jednotlivce,
informace na  tel.: 604  715  537 – 
Pavel Sláma

Nabízíme firmám možnost své
prezentace v prostorách kuželny,
informace na  tel.: 603  919  154 – 
Mgr. Aleš Ptáček

www.kkslavicin.cz

Kuželkářský klub
Slavičín
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 21. dubna 2018
vzpomeneme 5. výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustila 
milovaná manželka, maminka, babička

a prababička, paní Olinka ZÁMEČNÍKOVÁ
z Bohuslavic. S láskou vzpomíná celá naše

rodina. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje manžel Ludvík.

Dne 11. dubna 2018 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

paní Olga MARYÁŠOVÁ
y y py p

. Za tichou
vzpomínku děkují syn a dcery s rodinami.

Dne 5. dubna 2018 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí pana Jana KOLKA ze Slavičína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 9. dubna 2018 uplynou 4 roky
od úmrtí naší maminky,

paní Boženy HUMPOLOVÉ
y

a dne 4. května 2018 vzpomeneme 
nedožitých 85. narozenin našeho tatínka, 

pana Mojmíra HUMPOLY ze Šanova. 
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Mojmír

s rodinou a dcera Božena s rodinou.

Dne 27. dubna 2018 uplynou 2 roky od doby, 
kdy nás opustila paní Blanka BERÁNKOVÁ

p y y yy y

ze Slavičína. S úctou a láskou stále vzpomíná
manžel a dcera Věra s rodinou.

Dne 26. dubna 2018 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí paní 

Jany PILKOVÉ ze Slavičína. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 27. dubna 2018 vzpomeneme
14. smutné výročí úmrtí našeho syna 

a bratra, pana Jiřího OTAVY ze Slavičína. 
S láskou vzpomíná maminka, Radek, 

sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 27. dubna 2018 si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí 

paní MUDr. Jolany MALOTOVÉ
ý

. 
Stále na ni vzpomínají a nikdy 

nezapomenou rodiče Kubrychtovi, 
manžel a děti, sestra s rodinou.

Dne 9. dubna 2018 vzpomeneme 
smutné 5. výročí chvíle, v níž nám navždy

odešla manželka, maminka a babička,
paní Ludmila LUKÁŠOVÁ, jež by zároveň

v letošním roce oslavila 80 let. 
Za tichou vzpomínku na ni děkují manžel 

Vincenc a dcery Dana a Ludmila s rodinami.

Dne 2. dubna 2018 by se dožila 98 let paní 
Božena JANÁČKOVÁ

y
 a dne 6. května 2018 

by se dožil 103 let pan Ludvík JANÁČEK.
Vzpomínají na ně rodiny Šefčíkova,
Janáčkova, Novákova a Freserova.

Dne 14. dubna 2018 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana Vincence KOUTNÉHO

p

z Nevšové. S láskou stále vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Dne 2. dubna 2018 vzpomeneme
nedožité 95. narozeniny 

paní Marie PONÍŽILOVÉ. Za tichou
vzpomínku děkují syn Jaroslav s rodinou,
dcera Zdena s rodinou, vnuci a pravnuci.

U příležitosti svátku svatého Vojtěcha 
vzpomínáme na naše 

drahé rodiče, manžele 
Marii a Vojtěcha KOSEČKOVY z Nevšové. 

Za tichou vzpomínku prosí 
a děkují dcera Vladislava s rodinou 

a syn Vojtěch s rodinou.

Dne 20. dubna 2018 uplyne 7 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil manžel, otec,

dědeček a pradědeček, 
pan Josef ŠOUKAL z Lipové. Za tichou

vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Dne 2. dubna 2018 uplyne 8 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch KOZUBÍK

y
 z Divnic.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
a za tichou vzpomínku děkují děti, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 15. dubna 2018
si připomeneme

25. výročí od chvíle, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, manželka, 
dcera a sestra, paní Radmila FAGULCOVÁ

ze Šanova. Dne 16. dubna by se dožila 50 let. 
S láskou vzpomínají syn Martin, dcera Petra,

manžel, rodiče a sestra s rodinou.

Dne 12. dubna 2018 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí paní Ludmily MUDRÁKOVÉ

p ý

a dne 29. dubna 2018 vzpomeneme 
13. výročí úmrtí pana Jaroslava MUDRÁKA

p
. 

S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav 
a dcera Hana s rodinami.

Dne 29. dubna 2018 uplynou
3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan František NOVÁK

y yy
. S láskou a úctou

vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 14. dubna 2018
si připomeneme 10. smutné výročí úmrtí

pana Rostislava KONEČNÉHO
p ý

 ze Šanova. 
Dne 4. března 2018 by se dožil 86 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti.

Dne 23. dubna 2018
uplynou 3 roky od chvíle, 

kdy odešla od všeho a všech, 
co měla ráda, paní Marie GAJDOŠÍKOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera Milena s rodinou,

synové Eduard a Radek s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 19. dubna 2018 vzpomeneme

9. výročí chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Antonín ARGALÁŠ

y y
. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.
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Dne 5. dubna 2018 uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček 

a manžel, pan Jaroslav MÜNSTER
z Nevšové.  Stále vzpomínají manželka

Vladislava, syn Broněk s rodinou 
a dcera Radmila s rodinou.

Velké poděkování patří přátelům, známým 
a všem, kteří se dne 22. února 2018 přišli 

naposledy rozloučit s paní 
Vlastislavou GOTTFRIEDOVOU. 

Děkujeme za projevené kondolence a květi-
nové dary. Zarmoucená rodina.

NAROZENÍ – ÚNOR
Antonín Šaray a Jana Maliňáková – dcera Izabela
Martin Slovák a Michaela Daňková – syn Samuel
Petr a Daniela Malcovi – syn Rostislav
Lukáš Míča a Tereza Studenková – dcera Rebeka
Lubomír a Eva Florešovi – dcera Karolína

SŇATEK – ÚNOR
František Malina a Ivana Gromská

ÚMRTÍ
3. 2. 2018 Zdeněk Košťál, 83 let, Hrádek
4. 2. 2018 Anna Urbánková, 92 let, Rudimov
6. 2. 2018 Ludmila Koutná, 85 let, Nevšová
8. 2. 2018 Marie Vrbová, 96 let, Slavičín
8. 2. 2018 Marie Raková, 63 let, Petrůvka

10. 2. 2018 Vlastimil Juřík, 53 let, Lipová
14. 2. 2018 Vlasta Polášková, 80 let, Petrůvka
16. 2. 2018 Zdeněk Krůžela, 67 let, Slavičín
17. 2. 2018 Františka Pinďáková, 87 let, Divnice
17. 2. 2018 Vlastislava Gottfriedová, 92 let, Div-
nice
17. 2. 2018 Jan Švehlák, 75 let, Divnice
23. 2. 2018 Antonie Svobodová, 86 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavře-
ní manželství, dostavte se, prosím, na matriku 
Městského úřadu Slavičín k podepsání souhla-
su se zpracováním a zveřejněním osobních úda-
jů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů.

Čtvrtek 5. – 27. dubna 2018
Výstava výtvarné tvorby dětí 

z  kroužků Domu dětí a  mládeže 
ve Slavičíně. Galerie městské knihov-
ny, otevřeno v půjčovní době. Vernisáž: 
čtvrtek 5. dubna 2018 v 16.00 hodin, 
galerie městské knihovny.

Čtvrtek 5. dubna 2018 
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Předškoláčci s  rodiči si opět uži-

jí v  knihovně zábavné odpoledne 
s četbou, soutěžemi, hádankami a kre-
ativní dílničkou ve společnosti skřít-
ka Nezbedníčka. Ten jim představí 
svou další oblíbenou knížku Medví-
dek ve městě.

Začátek: 15.00 hodin, sál v 1. pod-
laží knihovny.

Páteek 6. dubbnna 20188
Krása a tajemství srbských kláš-

terů
Přednáška Ing. Jana Tluky, básní-

ka a uměleckého fotografa. 
Jan Tluka Vám představí své zážit-

ky z návštěv významných církevních pa-
mátek starého Srbska. Slovem i obra-
zem se seznámíte s architekturou i his-
torií starobylých srbských klášterů.

Začáátek: 18.0000 hodinn, sál v 1. ppood-
laží knihhovny. VVsstup volný.

 Čtvrrtek 12. dddubna 20018
Oběti a jejich vrazi aneb nacisté 

pod ochranou 
Setkkání s  ppoválečnnými příbě-

hy známmého teellevizníhho reportéra 
a dokummentarisstty Stanislava Mootlla.

Pročč tak málloo nacisttických vááleeč-
ných zločinců, kteeří se na úúzemí někkdeej-
šího Česskoslovennska doppouštěli často 
i masovýých vraždd, skončilo před soou-
dem Sprravedlnoossti? Kdo tyto lidi ceelá 
desetileetí kryl a pproč? A je možnéé, že 
někteří z nich byylli kryti i poválečnnýmmi 
českosloovenskýmmmi orgánny? Staniislav 
Motl obbjevil po  listopaddu 1989 paat-
náct tehhdy ještěě žijících mužů a žeen, 
kteří se v době ddruhé světové vválky 
dopoušttěli přímmýých vražžd, přípaadnně 
k nim dáávali pokyyyn. Jak tiito lidé po lle-
tech reaagovali? PPPřípadněě – jak vyssvěět-
lovali svvé tehdejjšší činy?

Souččástí přeednášky je prommíttá-
ní i jednnoho z něěkolika filmovýchh ddo-
kumentů, které SS. Motl nna dané témma 
natočil.

Začáátek: 18.000 hodin, Sokooloov-
na. Vstuup volnýý. 

 Čtvrrtek 19. dddubna 20018
Deset konců světa aneb pohled 

přírodovědce na konec lidského rodu 
a planety Země

S knihovnou v dubnu Předdnáška ddooc. RNDDr. Vojtěchha
Křesálkka, CSc.

Na bbesedě see dozvítee více o mmožž-
nostechh zániku llidstva, získáte infor-
mace o ppostupecch, jak k tomu dojjdee.
Také budete sezznnámeni s některrýmmi
technoloogickými postupy, směřujíccí-
mi k uryychlení znnničení civvilizace. Zdda 
má lidsttvo šanci nna přežití, bude daal-
ším z  mmnoha tééémat této zajímavvé
přednáššky zakonnnčené diskuzí.

Začáátek: 18.0000 hodin,, sál v 1. ppodd-
laží knihhovny. VVsstup volný.

 Čtvrrtek 26. dddubna 20018
Feng Shui a zdraví
Předdnáška oodborné poradkyynně

Bc. Michhaely Váálkové.
Povíddání o tomm, jak náss po zdravvoot-

ní stráncce ovlivňuuje prosttředí, ve kktee-
rém žijeme, spímme a pracujeme. BBlížže 
se zaměěříme na lložnici, kkuchyň, kkouu-
pelnu a vstup doo domu ((bytu). Přředd-
mětem besedy bbbudou taaké pozittivnní
i negativvní patolloogické vvlivy na nnašše
zdraví v rámci naašeho doomova (naappř.
vliv světtelných zzddrojů, zddravé staavbby 
a přírodní materriiály, rostliny a jeejicch 
působenní na zdraaví člověěka, EKO--doo-
mov, geoopatogennnní zóny, elektrommagg-
netický smog, kkuubické ssystémy, poo-
můcky nna odrušeení patoggenních zzónn, 
rituály oočisty prooostoru ajj.).

Začáátek: 18.0000 hodin,, sál v 1. ppodd-
laží. Vsttup volnnýý. 

I dospělí si musí umět na sebe na-
jít čas

Ve dnech 8. – 11. března 2018 si 
Středisková rada Junáka napláno-
vala teambuildingovou akci ve Sta-
novnici. Cílem akce se bylo vzájem-
ně lépe poznat a objevit v sobě ale-
spoň trochu z toho zapomenutého 
dítěte uvnitř. Řešili se ale také váž-
nější věci jako tábor a komunikace 
jak v   rámci rady,  t ak navenek 
se skaut sk ými oddí ly. Ale kro -
mě práce a  plánování se také ly-
žovalo, bobovalo, túrovalo, kou-
lovalo a  ve  zbytku času dokon-
ce i  spalo. A  výsledek? Známe se 
lépe a  chceme se umět na  sebe 
spolehnout. Spole-hnout, tedy spo-
lečně se hnout. A za pár týdnů k sobě 
přibereme ještě i tu mladší dorůsta-
jící generaci a věřím, že z kroků se 
stanou skoky, a  také, že nikomu 
z  nás nebude vadit, když budeme 
zůstávat trochu pozadu. Mládí vpřed 

a hned pryč je žaludeční vřed. Skau-
ting forever! Ham 

Družinová průzkumná výprava
Naše skautská družina Mraven-

ci si naplánovala na pátek 9. břez-
na 2018 družinovou výpravu. Chtě-
li jsme si ukázat druhy ohňů v praxi
a také si něco povědět o jiných způ-
sobech zapalování ohňů. Výpravu
jsme spojili také s prozkoumáváním
anomálie, která se objevila v okolí
Slavičína v  rámci naší etapové hry
SENTINEL. Po nelehkém hledání se
nám podařilo objevit jak anomálii
na území našeho klanu, tak na úze-
mí klanu Jedových šneků (tak se
jmenuje druhá skautská družina na-
šeho oddílu). Ozývající se jaro však
způsobilo nemalé komplikace, pro-
tože začal tát sníh a všude bylo na-
jednou bláto. Domů jsme se dostali
až okolo osmé hodiny večerní. Paže
tuž, vlasti služ! Berťa

Ze skautského kotlíku

MO KSČM Slavičín spolu 
s Levicovým klubem žen

a s Klubem českého pohraničí
Vás zvou na

oslavu Prvního máje –
Svátku práce,

která se uskuteční v úterý 
1. května 2018 v 14.00 hodin 

v sále Sokolovny Slavičín.
Kulturní program 

a občerstvení zajištěno.
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Fotoateliér a Video Hödl
průkazoové foto na pooččkání 
ateliéroové foto dětí, rrodinné
svatebnní foto – videoo
foto škoolních srazů nnaa počkání 
převod VHS na DVD--CCD 
prodej ffotoalb 
fotovideo 
mnoho dalších služeb

Pondělí – ppátek: 9.00 – 116.30 hodin
Adresa: Náábřeží T. G. MMaasaryka 141, 
Bojkovice
Mobil: 6033 889 809
Facebook: Hödl Photograaphy 
Video Makeer

Prodámm byt 2+1 vvee  Slavičíně 
na sídlišti MMalé Pole ve 4 n. p. K bytu 
náleží skleep, má zděnéé jádro, jsou 
zde nová plastová okknna. Dům je 
po  kompleetní rekonsttrrukci (fasá-
da, střechha, zvonky aappod.) Cena 
1 200 000 Kč. Tel.: 732 2230 810.

Obchod Rea zámek
Vás zve kee slevám na:
hračky,, školní pouuzdra, školní
batohy (Toopgal i atypiccké z dovozu)
peněžeenky, doplňkyy
 didaktické hračky pprro rozvíjení
motoriky ppro miminka aa batolata
Těšíme se na Vaši návšštěvu!

Mladá rodina s dětmmi koupí RD 
se zahradoou (i k rekonsttrrukci), popř. 
stavební poozemek ve Slavvičíně nebo 
Hrádku. Teel.: 604 771 55334

Prodám byt 3+1 ve SSlavičíně – 
Malé Poole. Tel.: 724 2218 305.

Vojenský technický ústav, s. p., 
hledá pro o. z. VTÚVM Slavičín vhod-
ného kandidáta na pozici
ASISTENTKA ŘEDITELE
Očekáváme:
výbornou znalost práce na PC 
(MS Office, Internet)
schopnost vstřícné komunikace
časovou flexibilitu 
Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání – všeobecné
nebo ekonomické zaměření.
Aktivní znalost AJ na úrovni B2.
Řidičský průkaz skupiny B.
Příjemné vystupování, velmi
dobré organizační schopnosti, sa-
mostatný a  zodpovědný přístup 
k práci, pečlivost, loajální přístup 
vůči zaměstnavateli.
Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti.
Pracovní poměr na dobu neurči-
tou, pružnou pracovní dobu.
Týden dovolené navíc.
Příspěvek na stravné a na pen-
zijní pojištění.
Nástup možný dle dohody, nej-
později od 1. 7. 2018.
Pokud Vás nabídka zaujala, zašle-
te nám Váš životopis nejpozději 
do 10. 4. 2018 na e-mail: 
miroslava.kuzelova@vtusp.cz. Vy-
braní uchazeč i  budou pozváni 
do užšího výběrového řízení.

Do  našeho kolektivu přijmeme 
pracovníka na tuto pozici: 

IT specialista ERP 
Požadavky:
Vzdělání: SŠ/VŠ vzdělání, obor in-
formační technologie
Praxe: Znalost IS ve výrobní společ-
nosti – praxe min. 3 roky 
Odborné znalosti: Programování 
v  jazyku SQL – pokročilá úroveň, 
zkušenosti v  oblasti realizace IT 
projektů a  implementace IS, zku-
šenosti se správou sítě a serverů.
Ostatní znalosti: Řidičský průkaz 
sk. B, znalost AJ
Osobnostní požadavky: Analytic-
ké a tvůrčí schopnosti, logické myš-
lení, schopnost samostatné i týmo-
vé práce, samostatnost a  zodpo-
vědnost, vysoké pracovní nasaze-
ní, flexibilita

Pracovní náplň:
Programování v SQL databázi
Úprava uživatelského nasta-

vení IS
Analýza požadavků uživatelů IS
Implementace nových modulů IS 
Správa účtů přístupů do IS
Tvorba reportů SQL databáze
Podpora a školení uživatelů IS
Uživatelská podpora MS Office
Nasazování nových patchů IS
Správa klientských stanic a ser-

verů
Nástup po dohodě ihned.

Nabízíme:
Možnost dalšího vzdělávání
13. plat dle výsledku hospoda-

ření firmy
Příspěvek na stravování
Příspěvek penzijní připojištění
Osobní konta ze sociálního 

fondu
Bezúročné návratné půjčky ze

sociálního fondu
Vlastní rekreační zařízení 
Zájem o práci v naší společnosti za-
šlete písemně na adresu 
personalni@tvd.cz spolu s životo-
pisem a  sdělením, zda souhlasíte 
s uložením Vašich dat do interní fi-
remní databáze uchazečů. 

TVD – Technická výroba, a. s.
Rokytnice 203
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POZOR NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
KRBOVÉ STUDIO NEZDENICE!!!
Přijďte se podívat do nově otevřené vzorkové prodejny krbového studia
v Nezdenicích u koupaliště.
Co nabízíme: Prodej – krbových vložek, krbových kamen, sporáků, prodej
topných těles a materiálů na obestavbu krbových vložek.
Dále zajišťujeme:
Obestavbu krbových vložek, napojování kamen, kominické práce, frézo-
vání, vložkování a stavbu komínů
pracovní doba: po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, sobota 9.00 – 12.00
Telefon: 608 355 960, e-mail: krbove.studio@email.cz
Nezdenice 216, 687 32 Nezdenice  Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Městské infocentrum Slavičín
Vás zve na výstavu fotografií

pana Jiřího Skácila 

Prchavé krásy
divočiny

Výstava prodloužena, můžete ji navštívit
po celý duben 2018 každý všední den

od 9.00 do 16.00 hodin v galerii infocentra,
Mladotické nábřeží 849, Slavičín. 

Vstup je volný.

Kalendář 
turistických akcí
1. 4. V. Klobouky – Hlož. kaple – Slavičín
8. 4. V. Klobouky – Lačnov – Horní Lideč
15. 4. Sv. Štěpán – Chladný vrch – Lubočan-
ská dol. – Nad oborou – Nemšová 
21. 4. Pitínský škrpál
29. 4. Vl. průsmyk – Javorník – Na  kon-
cích – Slavičín

Zveme zájemce na 

Zájezd do
Lednicko-valtického areálu
prohlídka chrámů (Chrám tří Grácií, Apollonův
chrám, Rendez-vous, Kolonáda)
prohlídka zámku a  návštěva vinného sklepu
ve Valticích

Pátek 25. května 2018
Odjezd: 6.00 hodin od Radnice
Příjezd: přibližně ve 20.00 hodin
Cena: 220 Kč (za autobus)

Hlásit se můžete osobně v Městském infocentru
Slavičín, Mladotické nábřeží 849, nebo telefonic-
ky na tel. 577 342 251 nebo 737 751 874 (paní Ma-
rie Studeníková).

Obec Lipová Vás zve na

Otevírání studánky
na Kuželově vesníku

v neděli 15. dubna 2018.
Sraz u hřiště v 13.45 hodin, v 14.00 hodin 

se vyrazí ke studánce.
Akci zakončí posezení u ohně

na místním hřišti.

Kino pro děti
Sokolovna Slavičín
Filmy jsou v českém znění, vstup je ZDARMA

 neděle 8. dubna 2018, 15.00 hodin 
Na půdě anebo kdo má dneska narozeniny?

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají do-
mov odložené hrač-
ky, které se tu zabyd-
lely ve starém kufru. 
Těší se na  své kaž-
dodenní rituály, hry 
a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny… pros-
tě si užívají pohodu a harmonii domova. Až do chví-
le, kdy vládce temné Říše Zla zatouží po jejich ka-
marádce – laskavé panence Pomněnce… Anim., ČR, 
2009, 74 min.

 neděle 22. dubna 2018, 15.00 hodin
Rio 2
Vzácní modří pa-

poušci Blu a  Perla 
se svými dětmi žijí 
v brazilském Riu po-
klidným městským domáckým životem. Když Perla
rozhodne, že se všichni musí naučit žít jako oprav-
doví ptáci, je už jen krůček k zásadnímu rozhodnu-
tí – vyrazit na rodinný výlet. A tak se ocitnou v ama-
zonské džungli, kde se trochu nečekaně setkají se
svými příbuznými a tím skončí i jejich přesvědčení,
že jsou posledními modrými papoušky na světě…
Anim. komedie, USA, 2014, 101 min.

Kino pro děti bude promítat i v květnu – 20. 5. Zpívej.


