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papír (modré pytle) 9. 5.
plasty (žluté pytle) a nápojové kar-
tóny (oranž. pytle) 29. 5.

Svoz bioodpadu
Oznamujeme občanům, že i v  le-

tošním roce bude probíhat svoz bio-
odpadu (jedná se především o trávu,
listí a posekané větve), a to  následují-
cí pondělky: 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 
9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 
1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11.

Tento odpad budou svážet Služby
města Slavičína, s. r. o., pouze v hně-
dých igelitových pytlích, které je mož-
né zakoupit na odboru životního pro-
středí a správy majetku MěÚ Slavičín
za cenu 10 Kč za kus.

I nadále je možné bioodpad zdar-
ma odevzdat na sběrném dvoře v are-
álu SMS Slavičín, s. r. o., (po, st, pá
8.00 –16.00 hodin, út, čt 8.00 – 14.30
hodin, 1. so v měsíci 8.00 – 12.00 ho-
din) nebo na sběrném místě u kotelny
Malé Pole (út, čt 12.00 – 16.00 hodin,
so 8.00 – 12.00 hodin). 

Odbor správy majetku 
a životního prostředí MěÚ Slavičín

Svoz tříděného odpadu

Promítání koledníkům
Charita Slavičín připravila pro ko-

ledníky Tříkrálové sbírky 2018 jako
projev poděkování za jejich dobrovol-
nou aktivitu filmové představení brit-
sko-francouzské rodinné komedie Pad-

dington 2, které se uskutečnilo dne
25. března 2018 v Kině Svět ve Valaš-
ských Kloboukách. Charita Slavičín při-
pravila účastníkům nejen filmový zá-
žitek, ale i  drobnou sladkost. Tímto
všem koledníkům a vedoucím děkuje-
me za jejich nezištnou pomoc. Děkuje-
me, že pomáháte s námi.

Slavnostní předání nových vozidel
V rámci projektu IROP – Rozvoj te-

rénních služeb, obnova vozového par-
ku (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/00023
27), který je spolufinancován Evrop-
skou unií a Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, byly pro Charitní pečovatel-
skou službu Slavičín a středisko Osob-
ní asistence Charity Slavičín zakoupe-
ny dva automobily značky Škoda Fabia. 

Slavnostní předání nových vozidel 
se uskutečnilo dne 26. března 2018
u střediska Centra denních služeb Ma-
ják, Hrádecká 235, Slavičín za přítom-
nosti čestných hostů. Za město Slavičín
přijal pozvání a akce se zúčastnil sta-
rosta Ing. Jaroslav Končický. Automo-
bily byly slavnostně požehnány fará-
řem Římskokatolické farnosti Slavičín
Mons. Marianem Dejem, který rovněž
popřál mnoho šťastných kilometrů, uje-
tých do cíle bez nehod, a dobrou služ-
bu klientům. Poté následovalo oficiál-
ní předání klíčů zástupcem společnos-
ti JUBEKA Valašské Klobouky Ing. Lu-
kášem Zezulkou. Při této mimořádné
příležitosti vyjádřila ve svém projevu
poděkování všem zúčastněným subjek-
tům, podílejícím se na úspěšné realizaci
tohoto projektu, ředitelka Charity Sla-
vičín Mgr. Milena Tománková, k přítom-
ným poté rovněž promluvil Tomáš Vrá-
na, obchodní manažer spolupracující
agentury ASAP Management CZ, s. r. o.

Charita Slavičín děkuje všem insti-
tucím, organizacím i jednotlivcům, kte-
ří celoročně podporují její činnost. Vě-
říme, že nové automobily výrazně při-
spějí ke zkvalitnění dostupnosti služeb
a k uspokojení všech požadavků a po-
třeb našich klientů.

Oznámení
Charita Slavičín oznamuje, že sklad 

s ošacením v jejím areálu je zrušen.
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V  rámci Dne Země uspořádaly 
Služby města v areálu sběrného dvo-
ra exkurzi pro žáky druhého stupně 
ZŠ Slavičín-Vlára a  také pro  naše 
nejmenší z  Mateřské školy Vlára. 
Součástí exkurze byla krátká před-
náška o důležitosti třídění odpadků, 
ochraně životního prostředí a ukáz-
ka naší techniky. Možnost vyzkoušet 

Den Země ve Službách města Slavičína

a posadit se do nového popelářské-
ho vozu, multifunkčního naklada-
če nebo zametače využily s nadše-
ním zejména děti z mateřské školy, 
pro které to byl jistě velký zážitek. 
Všem zúčastněným děkujeme a tě-
šíme se na další setkání. 

Za Služby města Slavičína, s.r.o.
Jan Janeček, jednatel

25 let historie gymnázia
Gymnázium bylo založeno v  roce 

1992, kdy v září začala na škole studo-
vat první třída čtyřletého studijního 
oboru. Dne 3. září 1992 od 6.00 hodin 
byla odučena první hodina, a  to che-
mie Mgr. Josefem Maryášem, součas-
ným ředitelem školy. Prvotní působiš-
tě bylo v areálu současné SOŠ u býva-
lých Vlárských strojíren a gymnázium 
tvořilo jediný subjekt spolu s  rodin-
nou školou. U zrodu školy stáli a o její 
založení se zasloužili tehdejší starost-
ka města Alena Hubíková, vedení ško-
ly Ing. Jiří Hradil a Mgr. Jaroslav Vrba. 
V roce 1994 byl na škole zaveden os-
miletý studijní cyklus a  současně se 
sídlo školy přesunulo do Slavičína pod 
vedením ředitele Mgr. Ondřeje Kašpa-
ra. Nejdříve do tzv. dřevěného pavilo-
nu a od roku 1995 do současné budo-
vy. Po odchodu ředitele Mgr. Ondřeje 
Kašpara na gymnázium do Valašských 
Klobouk na podzim 2002 zaujímá mís-
to ředitele jeho zástupce Mgr. Josef 
Maryáš, které zastává funkci doposud. 
Od 1. září 2005 začíná gymnázium s no-
vým názvem: Gymnázium Jana Pivečky 
Slavičín. V roce 2008 – 2011 se realizu-

je zásadní rekonstrukce sociálních zaří-
zení, stavba sedlové střechy, zateplení 
obvodového pláště a prosklených čás-
tí budovy za více než 25 mil. Kč. Gym-
názium Jana Pivečky a Střední odbor-
ná škola Slavičín, takový název nese 
od 1. ledna 2012 nový sloučený sub-
jekt. Tato optimalizace byla nevy-
hnutelným ekonomickým a demogra-
fickým důsledkem vývoje posledních 
let nejenom ve slavičínských školách. 
V roce 2014 dochází ke komplexní re-
konstrukci budov SOŠ za téměř 60 mil. 
Kč a současně ředitel školy začal pra-
covat na komplexním projektu rekon-
strukce budovy gymnázia za 35 mil. Kč. 
Budování otevřené školy k veřejnosti 
u všeobecného a odborného vzdělává-
ní, k seberealizaci žáků a učitelů, k za-
bezpečení uplatnitelnosti na trhu prá-
ce absolventů, k nabídce možnosti ce-
loživotního vzdělávání (firemní vzdělá-
vání, rekvalifikace, kurzy) a k formová-
ní školy jako podnikatelského prostře-
dí pro zaměstnance, veřejnost i firem-
ní partnery – to je hlavní funkce a cíl 
nejenom vedení školy, ale všech, kteří 
mohou jakkoliv školu ovlivňovat. I díky 
bývalým zaměstnancům může škola na-
vazovat na kvalitu v pedagogicko-vý-
chovném procesu a musí být nadále 
schopna oslovovat veřejnost atraktiv-
ností oborové nabídky a  přitažlivým 
programem výuky. Budování školy je 
podmíněno širokou spoluprací s rodi-
či, podnikatelskými subjekty, základní-
mi školami, městem Slavičín, zřizovate-

lem Zlínským krajem a veřejností. Ná-
sledující léta si vyžádají tuto vzájem-
nou pomoc ještě více prohloubit, ne-
boť jenom tak se může škola dále roz-
víjet a být schopna zaujmout a vytvá-
řet dobré jméno v povědomí celého re-
gionu jižního Valašska. Je ctí všech za-
městnanců a studentů, že škola může
nést jméno Jana Pivečky, který po dobu
působení ve Slavičíně byl vždy přízniv-
cem a pomocníkem gymnázia.

Mgr. Josef Maryáš, ředitel školy

Práce na  gymnáziu jsou v  plném 
proudu

Vznikají nové prostory – aula, pří-
rodovědné experimentárium, jazyková
učebna, relaxační a studijní centrum,
učebna automatizace a robotizace…

Olympiády, soutěže – úspěchy stu-
dentů
Fyzikální olympiáda

Blahopřejeme Tomáši Maňasovi
z kvarty k 3. místu v okresním kole fy-
zikální olympiády kategorie E.
Úspěch v Astronomické olympiádě

Výsledky krajského kola Astrono-
mické olympiády kategorie GH: 3. mís-
to: Anastázie Cahová (prima), 4. místo:
Kristýna Bělušová (sekunda), 5. místo:
Jan Filák (sekunda).
Výsledky krajského kola soutěže
Office Arena 2018.

Kategorie A: 1. Ondřej Machů – po-
stupuje do celostátního finále, 2. To-
máš Vlček, 3. Diana Merčáková. Kate-
gorie B: 2. Klára Matušů, 3. Marie Ku-
želová.
Středoškolská odborná činnost –
okresní kolo na útvaru SOŠ

Ve středu 4. dubna 2018 se na útva-
ru SOŠ konalo okresní kolo Středoškol-
ské odborné činnosti. Naše škola domi-
novala mezi účastníky a získala ocenění:
- obor fyzika – 1. místo Jan Sova
- obor strojírenství – 1. místo Michal
Šenkeřík; 2. místo Petr Častulík; 3. mís-
to Lukáš Zámečník
- obor elektrotechnika – 1. místo Da-
vid Maryáš, Michal Holek, Tobiáš Křek
- obor učební pomůcky – 1. místo Josef 
Ševčík, David Kurtin; 2. místo Marie Ku-
želová, 3. místo Daniel Novák
- obor ekonomika – 1. místo Michae-

la Machů, Eliška Miškaříková, Natá-
lie Caletková
- obor pedagogika – 1. místo Kamila Ba-
čová; 2. místo Ondřej Skládal

Školu v krajském kole bude repre-
zentovat 13 studentů. Poděkování patří
za vedení prací všem učitelům a Ing. Mi-
chalu Horalíkovi za veškerou organizaci.

Matematický Klokan – okres Zlín
3. místo Jan Červeňan v kategorii 

junior získal 77 bodů ze všech studen-
tů prvních a druhých ročníků SŠ v okre-
se. 2. místo Ondřej Novotný v katego-
rii Benjamín získal 108 bodů ze všech
studentů 6. a 7. tříd ZŠ v okrese.
Dějepisná soutěž studentů gymná-
zií – krajské kolo

Krásné druhé místo vybojoval náš 
tým ve složení Marie Koudelová, Pet-
ra Kubasová a Vojtěch Tarabus. Auto-
maticky tak postupují do celorepubli-
kového kola, které proběhne v listo-
padu 2018  v  Chebu. Letos se soutě-
ží ve znalostech z  československých
dějin v letech 1968 – 1977. Krajského
kola se zúčastnilo 10 gymnázií Zlín-
ského kraje.
Zeměpisná olympiáda

V krajském kole Zeměpisné olym-
piády získal v kategorii B Michal Kai-
ler (sk) krásné 4. místo a v kategorii C
Ondřej Kailer (tr) 6. místo. Blahopře-
jeme a  děkujeme za  pěknou repre-
zentaci školy.
2. místo v celostátním kole ENERSOL

Krásné druhé místo v  celostát-
ním kole projektu ENERSOL, které
se konalo na  SOU elektrotechnické
v Plzni 22. – 23. března 2018,  získa-
li naši studenti Michal Holek (sexta)
a Tobiáš Křek (kvinta) s prací „Využi-
tí elektrické kvadrokoptéry pro mo-
nitorování dopravní situace v našem
regionu“.
Okresní kolo BiO D

V okresním kole Biologické olym-
piády kategorie D obsadil Ondřej No-
votný (sk) vynikající 3. místo a Kristý-
na Bělušková (sk) 7. místo. Děkujeme
za reprezentaci školy a Ondrovi přeje-
me hodně štěstí v kole krajském, kte-
ré proběhne v Zoo Lešná.
Poděkování firmě Groz Beckert

Sedm našich žáků ve  strojíren-
ských oborech získalo zdarma dvou-
denní relaxační pobyt od firmy Groz

Gymnázium J. P. a SOŠ Slavičín



Beckert v  hotelu TROYER****. Dě-
kujeme.
Olympiáda v německém jazyce – kraj-
ské kolo

3. místo vybojovala studentka
septimy Alena Hubíková v  krajském
kole konverzační soutěže  v  němec-
kém jazyce.
Dějepisná olympiáda

Dne 19. března 2018 se konalo Kraj-
ské kolo Dějepisné olympiády. Ondřej
Kailer (tr) získal krásné 7. místo a Tere-
za Ondrúšková (tr) 8. místo ze 40 účast-
níků. Gratulujeme a děkujeme za pěk-
nou reprezentaci školy.

Všem studentům a blahopřejeme
k úspěchu a děkujeme za reprezenta-
ci školy, stejně tak za přípravu všem
učitelům.

Některé aktivity na GJP a SOŠ
 diskusní fórum  s významnou osob-
ností – Thom Artway
přednáška M. Hájka „Pátrání po zá-
hadě bělokarpatských luk“
přednáška cestovatelky Kateřiny
Mottani „Thajsko“
beseda s cestovateli manželi Špil-
larovými „Vietnam“
 beseda s  cestovatelem Tomášem
Kubešem „Střední Asie“, IM-1, PO-1A
 uč i telé Mgr.   Pavel  Mikulč ík
a  Mgr.  Marie Hrabinová byli na  pěti-
denní stáži po  evropských institucí
ve Štrasburku
výchovný koncert v  Kongresovém
centru Zlín (Filharmonie B. Martinů)
pro žáky tříd kvinty a G1
pokračování z cyklu přednášek uči-
telů z Fakulty technologické UTB Zlín
„Zdravý životní styl“
návštěva dnu otevřených dveří
na Policii ČR ve Slavičíně třetích a čtvr-
tých ročníků
Pěvecký sbor gymnázia se zúčast-

nil Festivalu gymnaziálních souborů 
v Otrokovicích.
 V úterý 20. března 2018 se uskuteč-
nila sbírková akce Srdíčkový den 2018. 
Předmětem prodeje byly propisky 
a magnetky za cenu 30 Kč/ks. Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc a  léčbu ne-
mocných a handicapovaných dětí v ČR. 

Úspěch pěveckého sboru na  Festi-
valu gymnaziálních souborů v  Ot-
rokovicích

Ve  středu 4. dubna 2018 jsme se 
s naším pěveckým sborem vydali už po-
třetí na Festival gymnaziálních soubo-
rů do Otrokovic. Festival zde má vel-
kou tradici, letos proběhl již 49. roč-
ník. Po příjezdu do otrokovické Bese-
dy jsme dostali prostor na rozezpívá-
ní a ve 12.00 hodin jsme se již chysta-
li na scénu. Náš repertoár tvoří přede-
vším spirituály a populární písně ve ví-
cehlasé úpravě pro sbor za doprovo-
du naší kapely. Mezi dvanácti soubory 
z gymnázií z Ostravy, Uherského Hra-
diště, Břeclavi, Zlína, Šlapanic a dalších 
jsme se snad neztratili a velký aplaus, 
který následoval po každé naší sklad-
bě, byl pro nás krásnou odměnou i po-
vzbuzením do další práce. Už se těšíme 
na další ročník! Tato akce byla podpo-
řena městem Slavičín.

Mgr. Markéta Maryášová

Provozní doba vzdělávacího 
střediska:
Po  8.00 – 14.00
Út  8.00 – 18.00
St  8.00 – 14.00
Čt  8.00 – 14.00
Pá  8.00 – 14.00

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 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 květen: korálkování

Poděkování
Dne 10. dubna 2018 proběhl ve slavi-

čínské Sokolovně Benefiční koncert pro 
Nadaci Jana Pivečky.

Příjemnou atmosféru příchozím hos-

tům ve  foyer naladila Hudecká muzika.
Poté všechny přítomné uvítala Mgr. Jana
Jakúbková, ředitelka Základní umělecké
školy, a  zavzpomínala na  slavičínského
rodáka a zakladatele nadace Jana Piveč-
ku. Během koncertu vystoupily pěvecké
sbory Tučňáčci (mladší oddělení) a Tučňá-
ci (starší oddělení), kytarový soubor, pří-
pravný orchestr, ZUŠlechtěné tóny a or-
chestr ZUŠ Slavičín band. Závěr koncer-
tu vyvrcholil dlouhým potleskem od nad-
šených hostů a předáním finanční částky
10 300 Kč Mgr. Boženě Filákové, ředitel-
ce Nadace Jana Pivečky. Tímto děkujeme
všem, kteří Nadaci Jana Pivečky podpo-
řili nemalou finanční částkou. Dále dě-
kujeme všem vystupujícím žákům a hos-
tům Základní umělecké školy za jejich vy-
stoupení. Naše poděkování v neposlední
řadě patří ředitelce a učitelům Základní
umělecké školy, kteří tuto akci s krásnou
myšlenkou zorganizovali. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude použit na podporu činnosti a pro-
gramů Nadace Jana Pivečky.

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 fir-
my, organizace a  spolky nebo jakkoliv
sestavená družstva), přihlásit se může-
te do 7. 5. 2018
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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První pomoc na škole
Naše škola v rámci školního vzdě-

lávacího programu v oblasti zdravot-
ní výchovy vede žáky k aktivnímu roz-
voji a ochraně zdraví, k prevenci úrazů 
a celkově ke zdravému životnímu sty-
lu. Proto mimo jiné každoročně zajiš-
ťujeme besedy o základech první po-
moci. Ve dnech 16., 27. a 28. března 
absolvovali žáci 7. a 9. ročníku teore-
tickou a  následně praktickou výuku 
s odborným výkladem paní Pavly Sud-
kové. Mohli si tak doplnit, prohloubit 
a upevnit znalosti a dovednosti v této 
oblasti. Děti se například učí ošetřit 
drobný úraz, ale i správně komuniko-
vat s operátory záchranné služby či 
provést resuscitaci a správnou mani-
pulaci s postiženým do příjezdu od-
borné pomoci. Díky tomu tak mohou 
v  případě potřeby poskytnout ade-
kvátní první pomoc.

Mgr. Naďa Zemánková 

Modrá škola
Ve středu 22. března, kdy se slaví 

Světový den vody, jsme na naší škole 
již podruhé uspořádali projektové do-
poledne s názvem Modrá škola. Téma 
voda se v tento den prolínalo ve všech 
třídách 1. i 2. stupně napříč všemi vy-
učovacími předměty. Např. v  hudeb-
ní výchově se zpívaly písničky o vodě, 
v cizích jazycích se procvičovala slov-
ní zásoba o počasí a vodních sportech. 
Čistota vodních toků a rozmanitý život 
ve vodě byly hlavními tématy k zamyš-
lení v  přírodovědných předmětech. 
V  českém jazyce se vymýšlely vodní 
slogany a např. ve vlastivědě si žáci zo-
pakovali názvy řek ČR. A co třeba voda 
v matematice? Ta se objevila ve slov-
ních úlohách nebo v převodech jedno-
tek objemu. Protože žáci i učitelé při-
šli sladěni v modrém oblečení, mohla 
vzniknout zajímavá fotodokumentace.

Mgr. Hana Majeriková 

ZŠ Slavičín-Vlára
Osobnosti Slavičína četly dětem

Nejen o  tom, jak je důležité číst, 
chodí každoročně našim sedmákům 
vyprávět významné osobnosti Slavičín-
ska na akci zvanou „Osobnosti Slavičína 
čtou dětem“. Letos pozvání přijali paní 
Mgr. Iva Šimoníková, novinářka Zlínské-
ho deníku a Mladé fronty Dnes, a ředi-
tel naší školy PaedDr. Petr Navrátil. Žáci 
si poslechli vyprávění o oblíbených kni-
hách obou hostů z dětství i současnos-
ti, pobavili se u četby Harryho Potte-
ra a Ohnivého poháru, zasmáli se feje-
tonu o škole Rudolfa Křesťana i sloup-
ku ze života Jakuba Koháka. Pan ředi-
tel dokonce nechal děti nahlédnout 
do svých „památníčků“ z dětských let. 
Velmi příjemné posezení bylo završe-
no dotazy žáků souvisejících s profesí 
našich hostů. Těm bychom rádi podě-
kovali za přijetí pozvání, velmi pečli-
vou přípravu na besedu, moudré rady 
i  zajímavosti jak ze světa četby, tak 
z jejich života.

Mgr. Adriana Maňasová 

Příprava předškoláků na  základ-
ní školu

Vstup do první třídy znamená pro 
dítě velkou životní změnu. Učí se cíle-
ně pracovat, soustředit se a plnit za-
dané úkoly. V novém prostředí se na-
jednou spoléhá samo na sebe. Proto je 
jeho příprava na školu tolik důležitá.

V  letošním školním roce se do tří 
kurzů přípravných Školiček zapojilo 
přes 30 předškoláků. Zábavnou formou 
si procvičili dovednosti potřebné pro 
budoucí výuku a také k zápisu do prv-
ní třídy. Během něho se k zahájení po-
vinné školní docházky od září 2018 při-
hlásilo 28 dětí, pro dalších deset rodi-
če požádali o odklad.Poslední, pátá, ná-
vštěva budoucích prvňáčků v naší ško-
le proběhne 16. května 2018 na Dnu 
předškoláků. Tentokrát už bez rodičů, 
zato v doprovodu starších kamarádů 
prožijí jedno školní dopoledne. Tím-
to programem se završí společná se-
tkávání s  předškoláky před vstupem 
do naší školy. 

Na všechny se moc těšíme, v září
na viděnou!

Mgr. Jana Pinďáková

Učíme se navzájem
Na  Velikonoce každý rád ochut-

ná něco dobrého. My páťáci jsme se
na pomoc našim maminkám připravo-
vali už ve škole, kdy ve středu 28. břez-
na 2018 za námi opět přišly tety z Diak-
lubu. Celé setkání probíhalo tentokrát
ve školní jídelně. Proč? No učili jsme se
péct jidáše. Tety s sebou přinesly krás-
ně nakynuté těsto a každý žák dostal
svůj kousek, ze kterého si mohl podle
předlohy vymodelovat výrobek. Tety
nám pomáhaly a ukazovaly různé způ-
soby, jak těsto zpracovat. Každý z nás
si výsledné dílo ozdobil rozinkami, čo-
koládou, ořechy a podepsané položil
na  plech. Dál naše výrobky putovaly
do trouby a hodné paní kuchařky nám
je upekly. Čas čekání na voňavé jidáše
jsme si zpříjemnili vyprávěním o zvy-
cích a  tradicích Velikonoc. Děkujeme
za  příjemně prožitý den, který opět
ukázal, že spolupráce dvou generací
je opravdu přínosem pro nás všechny.

Mgr. Šárka Končická

Mažoretky slaví úspěch
V  letošním školním roce se ma-

žoretky rozhodly ukázat i mimo naše
město. Vybraly jsme proto hned dvě
taneční soutěže. V sobotu 17. března
2018 se konala regionální přehlídka
„O valašský klobúk“, kde své síly děv-
čata změřila s dalšími tanečními sku-
pinami. Z dívek bylo cítit nadšení z no-
vého prostředí a vystoupení s úsmě-
vem zvládly. Odměnou jim byla zlatá
a stříbrná medaile na krku.

Mia festival, který se konal 15. dub-
na 2018, byl už větších rozměrů. Na-
hlášených bylo celkem 172 choreogra-
fií, tudíž o konkurenci nebyla nouze,
proto se sem rozjely jen velké mažo-
retky, aby ochutnaly celorepubliko-
vou konkurenci. Tahle akce je pořá-
dána pod ochrannou známkou „Děti
fitness aneb sportem proti drogám“.
Na těchto soutěžích se děti učí budo-
vat vztah ke sportu, správně vyplňo-

vat svůj volný čas a tím i předcházet
negativním vlivům. 

I když byla na holkách vidět větší 
nervozita, nakonec vybojovaly krásné
2. místo, a tím i stříbrný „Mia pohár“.

Na obou festivalech naše mažoret-
ky nasbíraly cenné zkušenosti. Moc dě-
kujeme rodičům za pomoc při organi-
zaci a holkám za reprezentaci města.
Děkujeme městu Slavičín za  finanční
podporu, bez které by se žádná z těch-
to akcí nemohla uskutečnit.

Mgr. Věra Dorúšková, 
Mgr. Radka Častulíková

Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je podle 

našeho ŠVP součástí pracovních čin-
ností v 9. ročníku. Vycházející žáci se
několik měsíců připravují na přechod
ze základní na střední školu.

Kromě vlastní výuky tohoto před-
mětu umožnila naše škola již po něko-
likáté další aktivity. Jednalo se napří-
klad o opakované návštěvy žáků 9. roč-
níku v SOŠ Slavičín, kde probíhala vý-
uka pracovních činností pod vedením
mistrů odborného výcviku. Zájemci
o studium na gymnáziu využili nabíd-
ku a navštívili vybrané vyučovací hodi-
ny na GJP Slavičín.

Deváťáci se zúčastnili několika ex-
kurzí: SOU Valašské Klobouky, SPŠ +
OA Uherský Brod, SOŠ Slavičín a Úřad
práce ve Zlíně. V prostorách naší ško-
ly se konala burza okolních středních
škol pro žáky 9. tříd a jejich rodiče. 

Ve  třetím čtvrtletí ve  škole pro-
bíhala intenzivnější příprava žáků
na  přijímací zkoušky, které se kona-
ly 12. a 16. dubna 2018. Úroveň vědo-
mostí si v březnu poměřili naši deváťá-
ci s žáky ZŠ Luhačovice ve společných
srovnávacích testech z  matematiky
a českého jazyka. Nejlepších výsledků
dosáhli Veronika Hubíková z 9. A a To-
máš Lukšík z 9. B.

Všechny tyto pravidelné aktivity 
přispívají významnou měrou k zodpo-
vědnosti žáků při přípravě na další stu-
dium a ke správnému rozhodnutí. Ať se
jim na nových školách daří!

PaedDr. Karel Máťa
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Zprávičky z domečku pro děti
Po celý duben měla veřejnost mož-

nost zhlédnout výstavu výrobků, které
vytvořily ruce předškoláků, dětí mlad-
šího školního věku i  staršího školní-
ho věku, klienti Charity Slavičín i děti
z nového zájmového kroužku Merkur.
Výstava byla zahájena 5. dubna 2018
v 3. podlaží knihovny ve Slavičíně. At-
mosféra dýchala hlavně dětmi, které
výstavě vdechly duši. V  této souvis-
losti děkujeme všem, kteří byli u slav-
nostního zahájení a přispěli k příjem-
né atmosféře. 

O  týden později jsme pozvali ve-
řejnost na již v pořadí 18. ročník Slavi-
čínského šikuly. Modeláři z Čech i Mo-
ravy měli zázemí v  našem zařízení.
Akce, která je letos již „plnoletá“, má
vždy velkou návštěvnost a my ji pova-
žujeme za velmi zdařilou, velmi dob-
ře promyšleně připravenou a zorgani-
zovanou. Za  její přípravu a organiza-
ci mnohokrát děkujeme modelářům,
externím pracovníkům našeho zaříze-
ní Tomáši Hájkovi, Martinu Procházko-
vi, Radku Zlámalovi, Ondřeji Fibicho-
vi a Petru Zupkovi. Poděkování taktéž
patří starostovi našeho města Ing. Ja-
roslavu Končickému, který akci zahájil
a jako každý rok se zúčastnil i předá-
vání diplomů pro nejlepší modeláře.

Další dubnovou sobotu, 21. dubna
2018, se sálem Sokolovny opět po roce
linula hudba doprovázená orientálními
tanci. Uskutečnil se v pořadí již 7. roč-

ník Orient show, na níž se prezentova-
la děvčata zájmového kroužku Orien-
tální tance. Na přípravě choreografie 
a  šití krásných kostýmů se každoroč-
ně podílí Jana Váňová a Katka Caraso-
vá. Děvčatům patří obrovský dík. Obě 
tyto velké akce byly finančně podpo-
řeny městem Slavičín.

Dne 22. dubna 2018 se děti moh-
ly s námi potkat na Svatovojtěšském 
jarmarku, kde si v našich tvořivých díl-
ničkách mohly vyrobit panáčka nebo 
zvířátko a pak ho ještě rozpohybovat.

O  víkendu 28. – 29. dubna 2018 
v DDM proběhl dvoudenní kurz Hormo-
nální jógy pod vedením paní Magdy Se-
melové certifikované lektorky HJT. Na-
učila nás úžasnou, promyšlenou, fun-
gující jógovou sestavu, která pomáhá 
při harmonizaci hormonální činnosti 
pro slečny i zralé ženy. 
A co připravujeme na květen?
12. 5. 2018 – nás čeká další ročník 
akce Čtyřboj ženských družstev, kte-
rou DDM pořádá ve spolupráci s Nada-
cí Jana Pivečky. Opět se sejdou čtyř-
členná ženská družstva a změří si síly, 
hlavně se pobaví a  prožijí příjemné 
sobotní odpoledne. Akce se uskuteč-
ní ve Sportovní hale Slavičín a kuželně 
od 14.00 hodin. Akce je finančně pod-
pořena městem Slavičín.
23. 5. 2018 – Literárně-historic-
ké toulky ve  spolupráci s  městskou 
knihovnou
25. 5. 2018 – se naše zařízení zú-
častní Dětského dne TVD – Technická 
výroba, a. s., Rokytnice.

Ještě připomínám, stále jsou místa 
na příměstské tábory, ale pozor poby-
tový tábor se nám rychle plní. Přihláš-
ky děti dostaly ve školách a jsou k dis-
pozici přímo v  DDM a  na  webových 
stránkách DDM.
- příměstský tábor „Hurá prázdniny“, 
v termínu 2. – 4. 7. 2018, cena 450 Kč
- pobytový tábor v  horském hote-

Dům dětí a mládeže lu GALÍK, v termínu: 8. – 15. 7. 2018, 
cena 3 800 Kč
- příměstský tábor s filmově dramatic-
kým zaměřením, v termínu: 16. – 20. 7. 
2018, cena 950 Kč
- příměstský tábor se  sportovně-hu-
debním zaměřením, v termínu 23. – 27. 
7. 2018, cena 950 Kč
- příměstský tábor s výtvarným zamě-
řením, 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 zaměře-
ním, Loučka v termínu: 6. – 10. 8. 2018, 
cena 950 Kč
- příměstský tábor s angličtinou, v ter-
mínu 13. – 17. 8. 2018, cena 1 700 Kč, 
2. sourozenec 1 500 Kč
- příměstský tábor, se sportovně-ta-
nečním zaměřením, v termínu 13. – 17. 
8. 2018, cena 950 Kč

- příměstský tábor se všeobecným za-
měřením, v termínu: 20. – 24. 8. 2018,
cena 950 Kč
Ivana Fojtíková, ředitelka DDM Slavičín

Akce pro dospělé návštěvníky
V sobotu 19. května 2018 nám léči-

tel Stanislav Zábojník osvětlí zákonitos-
ti dobrého trávení z různých úhlů pohle-
du. Kurz Trávení – teorie a praxe trvá
7 hodin včetně přestávky na občerst-
vení. Obsahem jsou praktické ukázky,
rady a teorie (nejen o homocysteinu).
Potvrzení účasti až po platbě kurzov-
ného. Přihlášky přijímá Věra Fojtíková,
tel. 577 341 489, vera.fojtikova@cent-
r  um.cz, je také možnost kontaktu přes
facebookovou událost.

Plánujeme: kurz intuitivní kresby 
s lektorkou Terezou Bařinkovou a pro
hobby zahrádkáře seminář o  pěsto-
vání světelného kořene s  Jarmilou
Habrovou.

Hudební obor
Vážení rodiče, pokud máte zá-

jem o  studium svého dítěte v  hu-
debním oboru ZUŠ Slavičín, dostav-
te se s  ním do  ZUŠ k zápisu, a  to
ve dnech 15. května a 22. května 
2018 od 17.30 – 19.00 hodin. Zápis 
se koná v  ředitelně školy, kde ob-
držíte důležité informace ohledně 
studia jednotlivých nástrojů a další 
obecné informace k organizaci stu-
dia na naší škole. Poté Vaše dítě vy-
koná jednoduchou přijímací zkouš-
ku, kde prokáže své hudební před-
poklady. 

Nabídka studijních oborů pro 
školní rok 2018/2019:

klavír, kytara, housle, zobcová 
flétna, klarinet, saxofon, trubka, 
pozoun, sborový zpěv 

Výtvarný obor
Dovolujeme si Vám také nabíd-

nout studium výtvarného oboru 
v naší škole. Vzdělávání ve výtvar-
ném oboru rozvíjí výtvarné dispozi-
ce žáků v oborech plošná a prostoro-
vá tvorba, které jsou v průběhu stu-
dia doprovázeny vstupy z dějin umě-
ní. Děti nejprve intuitivně a pozdě-
ji vědomě pracují s výtvarnými prv-
ky, učí se je pojmenovat, porovnávat 
s nimi své pocity, postřehy a myšlen-
ky. Výtvarný obor tedy pracuje s ře-
meslnou stránkou výtvarného proje-

vu a zároveň prohlubuje vztah k vněj-
šímu světu a sobě samému.

Zájemci o výtvarné vzdělávání se 
dostavte k  zápisu taktéž ve  dnech
15. května a 22. května 2018 vždy
od  17.30 – 19.00 hodin do  ředitel-
ny školy.

Na setkání s Vámi a novými žáky 
se těší učitelé ZUŠ Slavičín

ZUŠ Slavičín
Zápis do ZUŠ

ZUŠ OPEN
II. ročník celostátního

happeningu ZUŠ 
ve veřejném prostoru 

pod záštitou mezzosopranistky
Magdaleny Kožené

Ve čtvrtek 24. května 2018 
představí svůj program

na veřejnosti čtyři sta základních
uměleckých škol v malých

i velkých městech 
po celé České republice.

Bude to den oslav uměleckého 
vzdělávání mládeže a jedinečná 

příležitost pro setkání žáků, 
pedagogů, rodičů a všech,

kteří mají zájem o umění a kulti-
vaci naší nejmladší generace.

Naše škola v rámci tohoto
projektu připravila Májové 
odpoledne se ZUŠ Slavičín 

v prostorách slavičínské radnice 
v 17.00 hodin vernisáž výsta-

vy žáků výtvarného oboru 
 v 18.00 hodin koncert žáků 

hudebního oboru
Srdečně Vás zveme
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V Z P O M Í N Á M E

Dne 24. května 2018 by se dožil 80 let pan 
Jaroslav CHARVÁT. Za tichou vzpomínku

děkuje syn Radek a dcera Libuše s rodinami.

Dne 8. května 2018 vzpomeneme
smutné 7. výročí dne, kdy nás navždy

opustil manžel a tatínek,
pan Karel ZEMÁNEK

p
. Vzpomínejte s námi.

Dne 19. května 2018 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí pana Josefa JÁGRA

p

z Divnic. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 12. května 2018 by se dožila 90 let 
paní Anna JAROŠOVÁ

y
 z Petrůvky. 

S láskou vzpomínají synové
a dcera s rodinami.

Dne 20. ledna 2018 uplynulo 6 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Alois MUDRÁK z Lipové.
Dne 30. května 2018 by se dožil 85 let. Stále 
vzpomínají manželka, dcery Helena a Marie.

Děkujeme všem, kteří se 
dne 13. dubna 2018 přišli naposledy 

rozloučit s paní Boženou BYSTŘICKOU. 
Děkujeme za květiny i projevenou soustrast. 

Zarmoucená rodina.

Kdo lásku rozdával, v našich srdcích zůstává. 
Dne 5. května 2018 by se dožila 70 let naše 

maminka, paní Anička RAKOVÁ
y

z Lipové. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou rodina.

Dne 28. května 2018 by se dožil 80 let pan 
František BOR a v červnu vzpomeneme

10. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou stále 
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 

a děti s rodinami.

Dne 23. května 2018 si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana 

Ing. Františka BILA. Za tichou
vzpomínku děkují manželka, dcera a syn 

s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 23. května 2018 
by se dožil 80 let pan Antonín HYŽÍK.

Za tichou vzpomínku
děkuje a vzpomíná rodina.

Dne 12. května 2018 vzpomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana Jaroslava ČÍŽE

p

ze Slavičína. S láskou vzpomínají manželka, 
synové Michal a Marek a rodiče.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne
4. dubna 2018 do kostela sv. Vojtěcha 
ve Slavičíně rozloučit s naší maminkou 

a paní učitelkou Annou ZOUHAROVOU. 
Vaší účasti a květinových darů si velmi

vážíme. Dcery Monika Rychlíková
a Hana Palová a sestra Marie Ptáčková.

Dne 4. května 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí paní Marie BARTOŠOVÉ

p

a dne 15. března 2018 uplynulo 
5 let od úmrtí pana Stanislava BARTOŠE. 
Stále na ně vzpomínají synové s rodinami.

Dne 16. dubna 2018 jsme si připomněli 
3. smutné výročí úmrtí 

paní Márie HLAVICOVÉ
ý

 z Hrádku. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou 

a úctou vzpomíná syn s rodinou.

Paní Hedvika NOVÁKOVÁ nás již navěky 
opustila. Dne 21. května 2018 uplynou 2 roky

od její smrti. Ale ona zůstává navždy zapsá-
na v našich srdcích. Ve vzpomínkách na ni zů-
stává syn Jaroslav a dcera Miroslava s rodina-

mi a sestra Marie.

Dne 16. května 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí našeho tatínka,

pana Ondřeje POLÁČKA. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 3. května 2018 uplynou 4 roky 
od chvíle, kdy utichlo srdíčko milovaného 

manžela a tatínka, pana Ing. Jiřího MUSILA
z Petrůvky. Stále vzpomíná manželka a děti 

s rodinami.

Touto cestou bychom rádi vyjádřili velký dík
všem, kteří ve středu 28. března 2018

doprovodili na poslední cestě životem paní 
Elišku BAČOVOU. Zároveň děkujeme

za projevené kondolence a květinové dary. 

Dne 9. května 2018 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho syna a bratra,

pana Jiřího MORBITZERA. 
Stále vzpomínají rodiče a sestry.

Dne 11. května 2018 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Stanislava BELŽÍKA
ý

 z Hrádku.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou

vzpomínku děkují synové s rodinami.

Dne 17. května 2018 vzpomeneme 
25. výročí úmrtí pana Josefa BORA

z Rudimova. S láskou a úctou
vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 24. května 2018 
by se dožil 80 let pan Jaroslav CHARVÁT

ze Slavičína a dne 30. června 2018 
vzpomeneme smutné 8. výročí dne, 

kdy nás navždy opustil. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka Marie, 

synové Jaroslav a Radek s rodinami 
a dcera Libuše s rodinou.

Dne 7. května 2018 si připomeneme 
5. smutné výročí chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Ludmila GRONYCHOVÁ

y y

z Divnic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manžel,

dcera a syn s rodinami.
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Zarmoucená rodina.

Dne 5. května 2018 vzpomeneme 
2. výročí chvíle, kdy nás tragicky opustil

ve věku nedožitých 44 let náš drahý 
a milovaný tatínek, syn, bratr, vnuk a strýc, 

pan Ladislav URBAN. S láskou v srdci 
vzpomínají dcera Adélka, rodiče, 

bratr a ostatní příbuzní.

Dne 17. května 2018 vzpomeneme
30. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, 

dědečka a pradědečka, 
pana Vojtěcha REMEŠE z Nevšové

a dne 17. července 2018 si připomeneme
28. výročí úmrtí naší maminky, babičky

a prababičky, paní Ludmily REMEŠOVÉ
y yy

. 

Blahopřání
Dne 2. května 2018 oslaví své krásné 

75. narozeniny naše maminka 
Marie MANOVÁ

y
. Hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti z celého srdce 
přejí manžel Josef, syn Pavel, dcera

Ilona, vnuci Marek a Erik.
Dne 7. března 2018 oslavil 79. narozeniny 
náš tatínek Josef MANA. Blahopřejeme.

Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 29. května 2018 si připomeneme 
10. výročí úmrtí paní Marie MORÁŇOVÉ

p p

ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají 
synové a dcera s rodinami.

NAROZENÍ – BŘEZEN
Ondřej a Michaela Vyvlečkovi – dcera Natálie
David Juřík a Adéla Fojtíková – syn David
Zdeněk a Marie Raškovi – syn Michal
Neele Enikö Dacey – syn Cameron Dexter
Michal a Adéla Ocelíkovi – dcera Ema
Marek a Veronika Zemanovi – dcera Štěpánka
Pavel Sedlařík a Martina Lamačková – syn Erik
Stanislav Hampala a  Kateřina Bělohlávko-
vá – dcera Anna
Jan a Eva Skočovských – dcera Lara

ÚMRTÍ
     3. 3. 2018 Vlastimil Machů, 53 let, Bohuslavice
11. 3. 2018 Rudolf Zemánek, 88 let, Slavičín
18. 3. 2018 Miroslav Machálka, 78 let, Šanov

19. 3. 2018 Marie Pavelková, 78 let, Lipová
20. 3. 2018 Julie Habaníková, 75 let, Pitín
22. 3. 2018 Marie Ponížilová, 94 let, Slavičín
23. 3. 2018 Jarmila Polášková, 77 let, Slavičín
24. 3. 2018 Eliška Bačová, 91 let, Slavičín
24. 3. 2018 Anna Zouharová, 80 let, Slavičín
25. 3. 2018 Anna Nováková, 77 let, Hrádek
26. 3. 2018 Františka Bilková, 89 let, Slavičín

Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínské-
ho zpravodaje narození Vašeho dítěte a uza-
vření manželství, dostavte se, prosím, na ma-
triku Městského úřadu Slavičín k podepsání
souhlasu se zpracováním a zveřejněním osob-
ních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Nové aktivity prodejců
tepelných čerpadel

y p

Nejspíše každý z nás si vybaví svou
zkušenost s  podomním prodejcem,
který nabízel „nejlepší“ cenu elektric-
ké energie, plynu či jiného zboží. Že to
nebyla vždy nejlepší zkušenost, o tom
se snad nemusíme ani zmiňovat, jeli-
kož právě z  tohoto důvodu spousta
měst podomní prodej zakázala. V po-
slední době se i my ve Slavičíně setká-
váme s podobnými praktikami, kde se
prodejci zaměřují na nabídky alterna-
tivních zdrojů energie. Oslovují přímo
zástupce SVJ (společenství vlastníků
jednotek) a přemlouvají je, aby přešli
od centrálního vytápění na vlastní zá-
sobování tepelným čerpadlem. Nemá-
me nic proti konkurenci, pokud je fé-

rová. To se však často neděje. Prodej-
ci často zmiňují jen pozitiva a o nega-
tivech většinou taktně mlčí. Nezřídka
se prodejci při lákání zákazníka snižují
i ke klamnému a zavádějícímu porov-
nání. Proto vám chceme pomoci od-
halit některé uváděné účelové mani-
pulace, triky či polopravdy.

Nejčastější polopravdy, které se
můžete dozvědět:

1. Tepelným čerpadlem vyrobíme 
1 GJ tepla za méně než 300 korun.

Je potřeba upozornit na to, že se
nejedná o cenu tepla, ale pouze nákla-
dy na elektřinu pro kompresor tepel-
ného čerpadla. V uvedené ceně za tep-
lo z  tepelného čerpadla není často

ani jednorázová platba za  navýšení 
jističe, ani paušální platba za  jistič, 
natož počáteční investice do  tepel-
ného čerpadla, či náklady na  údrž-
bu a provoz topné soustavy s tepel-
ným čerpadlem. Pokud do  ceny za-
počítáme všechny náklady spojené 
s  výrobou tepla, které musíte hra-
dit byť z různých účtů (např. poříze-
ní tepelného čerpadla z fondu oprav, 
náklady na elektrickou energii ze zá-
loh na topení apod.), pak se bude ko-
nečná cena tepla z tepelného čerpa-
dla pohybovat nad hranicí 700 Kč/GJ. 
Pro srovnání uvádíme, že cena tepel-
né energie ve Slavičíně za rok 2017, 
kde jsou již kompletně všechny zmi-
ňované náklady zahrnuty, byla 648,35 
Kč/GJ vč . DPH.

2. S  tepelným čerpadlem ušetříte 
za 15 let provozu několik milionů korun.

Jak již bylo uvedeno, dealeři tepel-
ných čerpadel mnohdy záměrně neza-
počítávají náklady na pořízení, insta-
laci, údržbu a provoz soustavy do ceny 
tepelné energie. V jejich kalkulacích 
a  cenových nabídkách často nelze 
nalézt rovněž informace o  potřebě 
průběžně šetřit na obnovu zařízení, 
resp. jeho reálné životnosti. Při za-
počtení všech těchto nákladů k žád-
né výrazné úspoře ve většině případů 
dojít nemůže. Na dokreslení je mož-
no využít např. technicko-ekonomic-
kou analýzu instalace tepelných čer-
padel pro bytový panelový dům o 24 
bytech, která byla zveřejněna v časo-
pise Družstevní bydlení č .3/2016 (ča-
sopis Svazu českých a moravských by-
tových družstev), kde byla uvedena 
cena tepelné energie vyrobené tepel-
ným čerpadlem po započtení veške-
rých nákladů ve  výši 733 Kč/GJ, při 
uvažované životnosti zařízení v dél-
ce 15 let, alternativně 687 Kč/GJ při 
amortizaci 20 let.

3. S tepelnými čerpadly klesne spo-
třeba tepla v domě až o čtvrtinu.

Úspory tepla lze dosáhnout sníže-
ním teploty v bytech, zateplením, re-
gulací nebo nočním útlumem, nikoliv 
však změnou paliva nebo způsobem 
vytápění. Dům má spotřebu stejnou, 
ať vyrábíte teplo z uhlí, plynu, dřeva 
či elektřiny.

4. Pro výpočet spotřeby elektřiny po-
užijeme jmenovitý topný faktor.

Topný faktor určuje účinnost tepel-
ného čerpadla, tedy kolik kWh tepel-
né energie se vyrobí z 1 kWh vstupní 
elektřiny za určených podmínek. COP 
4 při  A7W35 znamená, že z 1kWh elek-

třiny získáme 4 kWh tepla při  venkovní
teplotě A = 7 °C a teplotě topné vody
(vody v radiátorech) W = 35 °C (bytové
domy mají požadovanou teplotu top-
né vody v zimním období vyšší než je
uváděná hodnota 35 °C). Při mrazech
a teplotě topné vody přes 50 °C může
mít stejné tepelné čerpadlo COP 1,9.
Rozhodující pro efektivnost tepelné-
ho čerpadla a tím i výši skutečných ná-
kladů je sezonní topný faktor označo-
vaný SCOP, který zohledňuje obvyk-
lé kolísání venkovní teploty v  rámci
celé topné sezony. Tepelná čerpadla
vzduch – voda mají hodnoty sezonní-
ho topného faktoru cca 2,6.

5. Vedlejší spotřeba elektřiny je 
u tepelného čerpadla zanedbatelná.

Tepelné čerpadlo však zdaleka ne-
potřebuje elektřinu jen k pohonu kom-
presoru. Významná je i spotřeba ostat-
ních zařízení v  soustavě s  tepelným
čerpadlem, jako jsou motory ventilá-
torů, oběhová čerpadla primární a se-
kundární strany, odtávání výparníku,
příkon elektroniky, výhřev oleje kom-
presoru či cívky pro elektricky ovláda-
né ventily. A samozřejmě nelze zapo-
menout na významnou spotřebu tak-
zvaného doplňkového zdroje, což je
zpravidla elektrický přímotopný ohřev,
který dodává teplo v mrazech, kdy je
účinnost tepelného čerpadla tak níz-
ká, že se ho nevyplatí provozovat, pří-
padně ani nezvládne dodat potřebné
množství tepelné energie pro vyto-
pení objektu.

Shrnuto a slušně řečeno, jsou spo-
lečnosti, které do nákladů na výrobu
tepla zahrnují často pouze to, co se jim
hodí, a ne všechno, co odběratelé při
provozování tepelného čerpadla sku-
tečně nakonec zaplatí.

Závěrem hodnocení při posuzová-
ní alternativního zdroje není možno
opomenout ani fakt komfortu dodá-
vané tepelné energie městskou spo-
lečností, jelikož při poruše vašeho no-
vého zdroje tepla, budete muset právě
vy řešit odstranění závady, která vět-
šinou přijde v  zimním období, kdy je
zařízení provozováno v plném využití
a kdy taktéž nejvíce výpadek pocítíte
od nespokojených uživatelů.    

Je proto na každém odběrateli tep-
la, aby si důkladně posoudil a prověřil
všechny ekonomické a  technické as-
pekty odpojení od systému dálkového
zásobování teplem a především ověřil,
zda je tento krok pro něj skutečně tím
nejvýhodnějším.  Chybný krok totiž ne-
lze vrátit zpět. 

Ing. Oldřich Kozáček, 
jednatel společnosti BTH Slavičín
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Florbalisté SK Snipers Slavičín se 
umístili na prvním místě Zlínské ligy 
mužů ročníku 2017/2018. V  závěreč-
ném kole, které se na začátku dubna 
odehrálo v slavičínské sportovní hale, 
remizovali v  přímém souboji o  první 
místo se Zlínem Lions B 4:4. Triumf ná-
sledně stvrdili vítězstvím nad FBK Va-
lašské Meziříčí v poměru 9:2.

Slavičín již před posledním turna-
jem uzavírajícím celou sezónu panoval 
na první příčce a věděl, že pokud chce 
své postavení udržet, nesmí duel s béč-
kem zlínských Lions prohrát. Utkání za-
hájili lépe domácí, kteří se díky dvěma 
brankám Pavla Jančeka dostali dvakrát 
do vedení. Soupeř však výsledek otočil 
a po vyrovnání Filipa Papeže se opět 
dostal do vedení 4:3. Konečnou remí-
zu však zajistil dorážkou v přesilovce 
domácí Ondřej Šuráň.

Slavičínští florbalisté 
opanovali krajskou soutěž

Děti ze šanovské školy
navštívily Prabos

Ukliďme Slavičín

„Troufám si říct, že Zlín byl po tech-
nické stránce lepší. My jsme samozřej-
mě měli trochu štěstíčka, ale to k tomu 
patří. Za stavu 3:3 jsem zbytečně fau-
loval za dvě minuty a následnou pře-
silovku soupeř využil. Nás to ale ne-
položilo a věřili jsme, že znovu vyrov-
náme. V přesilovce pak moji ránu do-
razil Ondra Šuráň a po této brance zů-
stal stav 4:4 až do konce,“ uvedl kano-
nýr Pavel Janček.

„Ve velmi nervózním utkání, které 
bylo i přes hráčskou kvalitu Zlína vyrov-
nané, jsme museli skousnout absenci 
Čuče, který byl vyloučen na deset mi-
nut za nesportovní chování. Nakonec 
jsme urvali remízu a zaslouženě jsme 
šli do  posledního utkání s  vědomím, 
že kvalita je na naší straně, a v poklid-
ném střetnutí jsme Valašské Meziříčí 
porazili,“ řekl k zápasům kouč Snipers 

Ondřej Svoboda.
Duel s Valašským Meziříčím začali

Slavičané ve vlažnějším tempu, pozdě-
ji se však jejich mašina rozjela a nako-
nec nadělili protivníkovi devět branek.
Po závěrečném hvizdu propukly mezi
hráči oslavy, během nichž převzali tro-
fej pro vítěze krajské soutěže. „Uzná-
ní zaslouží každý hráč, hrálo se na do-
raz,“ dodal Svoboda.

Slavičín v  ročníku odehrál dvacet
zápasů, během kterých získal 44 bodů.
Z palubovek odešel poražen jen ve čty-
řech případech a v soutěži měl nejlepší
obranu. „Po vlažném začátku sezóny,
kdy se mužstvo formovalo, přišel herní
progres a po vhodném doplnění kád-
ru o hráče Šuráně a Čuče jsme úspěšně
bojovali o postup. Sezóna byla úspěš-
ná a budeme se snažit na ni navázat.
Mužstvo chceme doplnit o mladé hrá-
če, čímž rovnou zveme mladé zájem-
ce na nábory našeho klubu,“ sdělil tre-
nér Svoboda.

„Dosažené výsledky hovoří samy
za sebe. První místo v tabulce soutě-
že a druhá pozice Pavla Jančeka v ka-
nadském bodování. Postupový cíl jsme
si nekladli, favority byla jiná mužstva.
O  to víc nás postup těší. Náš tým je
složený z kvalitních hráčů, vládne zde
herní pohoda a přátelské klima. To jsou
naše hlavní devízy,“ řekl vedoucí oddí-
lu Josef Zvoníček. 

Mančaft táhl již výše zmíněný Pavel
Janček, který zvítězil v týmové tabul-
ce počtu gólů a bodů, přičemž dlouho

bojoval i o triumf v kanadském bodo-
vání celé soutěže. Zdatně mu sekun-
dovali též centři Filip Papež s Ondře-
jem Bočkem a obránci Radim Studeník
a Ondřej Kunc, který se stal nejlepším
nahrávačem celku. Klíčová byla i pod-
pora navrátilců Radima Čuče a Ondře-
je Šuráně, kteří do sezóny naskočili až
v jejím průběhu.

„Myslím si, že po minulém ročníku 
nikdo nepočítal s tím, že se umístíme
na prvním místě. Na začátku jsme si ří-
kali, že když budeme v první polovině,
bude to dobré umístění, ale nakonec
jsme vybojovali prvenství. Je to zásluha
celého týmu. Máme dobrou kamarád-
skou partu bez hádek a výčitek. To je
dle mě jeden z hlavních důvodů, proč
jsme uspěli,“ tvrdí Janček.

Klub prosperuje i v ostatních kate-
goriích. „V uplynulé sezóně jsme zalo-
žili oddíl žáků, funguje tým juniorek
a chceme posílit tým juniorů, vše již
v  soutěžích organizovaných Českou
florbalovou unií. Chtěl bych poděko-
vat všem hráčům za jejich přístup, vý-
kony, a všem, kteří nás podporují, tedy
město Slavičín, internetový obchod
eFlorbal, Pivovar Hrádek, s. r. o., NTS
Prometal Marching, s. r. o., SPS-stře-
chy, s. r. o., TVD – Technická výroba,
a. s., a dalším. Dále děkuji vedení od-
dílu a trenérům, kteří svoji práci dě-
lají jen pro své nadšení. Do další se-
zóny přeji všem jen to nejlepší,“ vzká-
zal Zvoníček.

Ondřej Vaculík, SK Snipers Slavičín

Dne 7. dubna 2018 jsme se jako 
skauti zapojili do celostátní akce Ukliď-
me Česko, jehož cílem je lokalizovat 
problémová místa v  našich městech 
a  tato místa společně uklidit. Záro-
veň byla tato akce průmětem jedno-
ho z bodů našeho skautského zákona 
do prostředí, kde žijeme, neboť Skaut 
je ochráncem přírody a  cenných vý-

tvorů lidských. V minulém roce jsme 
se soustředili na úklid východní části 
Slavičína, a tak jsme se letos zaměřili 
na tu západní. Bylo smutné opětovně 
zjišťovat, jak si někteří lidé neváží cen-
né přírody v okolí našeho města, nic-
méně tuto pachuť, věřím, u všech pří-
tomných překonala snaha s  tím něco 
praktického udělat a ochota pomoci. 
Díky, moc díky.

Ham

Vážení zaměstnanci Prabosu, po-
síláme velký dík za umožnění návště-
vy u vás ve firmě. 

Žáci ZŠ a MŠ Šanov i  se svými
pedagogy se zúčastnili ve  středu 
21.  března 2018 exkurze, kterou 
nás ochotně provedli vaši zaměst-
nanci a  velmi zajímavě nás sezná-
mili s propojením jednotlivých čás-
tí celé výroby. Měli jsme možnost 
vidět výrobu obuvi nejenom u vel-
kého italského kruhu, kde mistro-
val pan Svatopluk Filgas. Mohli 
jsme tak posoudit , jak je velmi 
nutná i  fyzická námaha při navlé-
kání vrchobotů na kopyto pod do-
hledem zkušeného pana mistra 
Pav l a C h le b a ny.  Ta ké j s m e s i 
v y z k o u š e l i  n a t í r á n í  z á l o ž e k 
a  v  šicí dílně jsme byli  překvape-
ni zručností a  velkou trpělivostí 

všech pracovnic, které sešívají k sobě
tzv. svršky a stélky. Zde nám všech-
no ukázala paní mistrová Ilona Šán-
ková. V poslední části jsme si vyzkou-
šeli boty nejenom začistit, ale také
navléci šňůrky a  zabalit do  krabice.
Tady na nás dohlížel pan mistr Josef 
Šánek. Děkujeme proto všem Vašim
zaměstnancům za  ochotu a  trpěli-
vost s námi vydržet, při jejich nároč-
né práci. Za odborné výklady a odpo-
vědi na otázky panu Stanislavu Hůš-
ťovi a panu Kamilu Hůšťovi.

Díky tomuto celému dopoledni 
máme jasno, jak vznikají boty nejen
pro sportování, ale i pro řidiče moto-
rových vozidel, pro hasiče, pro vojá-
ky a policisty! Na vlastní oči jsme vi-
děli, jak se vyrábí!

Pedagogičtí pracovníci 
a žáci ZŠ a MŠ Šanov 

Foto: Pavla Illková
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3. – 29. května 2018 
Výstava výtvarné tvorby dětí z ma-
teřské školy Vlára. 
Galerie městské knihovny, otevřeno 
v půjčovní době.

Čtvrtek 3. května 2018
Veselé čtení s Nezbedníčkem
Nejen veselé čtení z knížky Červená 

kniha pohádek, ale také hry, soutěže 
a malování si pro předškoláky s rodiči 
připravil skřítek Nezbedníček, který se 
na malé i velké účastníky už velmi těší.

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

Střeeda 9. kvvěětna 2018
Brouci a motýli vybrané oblas-

ti moravsko-slovenského pomezí.
Příroodovědnnná přednnáška Jarmmi-

ly Filipppovové.
Poznnáte zássstupce tř íd broouků 

a motýlůů v rámci ddlouholetého výýzkku-
mu vybrané oblaassti Bílýchh Karpat, zmmí-
něny budou i lokaality výskkytu na Slavvi-
čínsku. SSoučástíí je obrazzová prezeen-

S knihovnou v květnu
tace, zaměřená nna typiccké i chrááně-
né druhyy. V praktické části přednááškky 
uvidíte ssbírky brrouků a motýlů, ktte-
ré byly nnalezenyy v rámci jmenovaané-
ho výzkuumu. Nebbbude chyybět ani ukááz-
ka preparace hmmmyzu a entomoloogic-
kých pomůcek. 

Z ačá t e k :  18 . 0 0 hh o d i n ,  s á l 
v 1. poddlaží knihhovny. VVstup voolnný. 

Středa 16. kvvětna 20018
Taje Thajska aneb cesta z Opičího 

města za královskou kobrou.
Cesttovatelssská shoow manžželů 

Kateřinny a Miloošše Motaani.
Spollu s  oběmma světoběžníkyy sse

vydáte do  seveerrního Thajska. Pro-
zkoumáte hlavní město BBangkok, bu-
dete obbdivovatt krásné buddhisstiic-
ké chrámmy. Navšštívíte pllovoucí ttrhhy, 
zjistíte, jak chuttnají nettradiční tthaaj-
ské lahůůdky. 

Spouustu legrrace zažžijete v  OOppi-
čím městě. Celéé dny sttrávíte mmeezi 
slony, bbudete pppozorovaat krokoodýýlí 
show, ale i hadíí muže, jjak hbitěě zza-

chází s kkrálovskkoou kobroou. Absoolvu-
jjete plaavbu po  LLeknínoovém jezzeřře, 
uvidíte sklizeň ccukrové třtiny aa  ze-
leného ččaje. Pozznáte velmi zajímmavvé 
horské kkmeny i žženy s dlouhými žžirra-
fími krky, které nnosí koleem krku těěž-
ké mosaazné spiráály. Neopakovateelnné 
zážitky VVás čekají na návšštěvě Sváátkku 
světel. PPo besedděě si můžete zakouppit 
cestopissné knihyy a upomínkové před-
měty z AAfriky a AAsie.

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

 Středa 23. kvvětna 20018
Literárně historické toulky Sla-

vičínem
Zvemme Vás nnna  13. roočník zábbaav-

ně – naučné exkuurze po sslavičínskkýcch 
pamětihhodnosteeech pořáádaný ve sspo-
lupráci ss Domemm dětí a mmládeže. KKaaž-
doroční vycházkkuu městemm mohouu ab-
solvovat děti i ddoospělí, nna níž se foor-
mou naučné steeezky sezznámí s  ddějji-
nami zdejších paammětihoddností a ttakké 
s historiií vzniku města SSlavičín. 

Pořaad je zpessstřen akččním soutěěž-
ně zábaavným pprrogram včetně scé-
nek s tematikouu nejstaršších slaviičín-

ských vyyprávěneek a pověěstí. Zajišštěě-
no je občerstvenní a táborák s opéékáá-
ním špekáčků. Srraz je ve 14.00 hoodiin 
u DDM. JJe potřeebbné přihhlásit se ppřee-
dem osoobně nebboo telefonicky v DDMM 
(tel. 577  341  9221) neboo v  knihhovv-
ně (tel.:: 577 3411 481). PPři přihláášee-
ní obdržžíte přesssné instrukce a přři-
hlášku nna akci.

 Středa 30. kkvvětna 2018
N ord Wal k i ng –  a ne b v š e

o  správné chůzi se sportovními 
holemi. 

Předdnáška tteerapeuttky Ing. Jaa-
roslavyy Kymlovvéé.

Dozvvíte se vššee o správvné technnicce
chůze a ttaké jakéé jjsou zdraavotní výýhoo-
dy praviidelnéhoo chozenní. V prakkticc-
ké části akce se sseznámííte s jednnot-
livými tyypy holí aa rozdílyy mezi niimmi.
Ti z Vás,, kteří vlaaastníte nnord walkkinn-
gové neebo trekiinngové hole, vezmměě-
te si je ssebou. ZZaa příznivvého poččassí 
bude prrobíhat i názornáá instrukktááž 
správnéé chůze v tterénu (ppark u měěst-
ské knihhovny).

Z ačá te k :  118 . 0 0 hhod i n ,  s áál
v 1. podlaží knihhhovny. VVstup vollnýý.

Kalendář akcí
7. 5. Nevšová, 15.00 h
Pálení čarodějnic

12. 5. Zámecký park, 9.30 h
Běh vítězství

 12. 5. sportovní hala a kuželna, 
Slavičín, 14.00 h
Slavičínský čtyřboj ženských 
družstev

12. 5. Army park, 9.00 h
Slavičínský plamínek
a O pohár SDH

13. 5. Zámecký park, 14.00 h
Závody kočárků

13. 5. Sokolovna, 15.00 h
Svátek matek

16. 5. Sokolovna, 18.00 h
Kluby zdraví

19. 5. Žítková
Půlmaraton miomoveRUN

 19. 5. výletiště Hrádek, 
14.00 h
Dětský olympijský den

24. 5. radnice, 17.00 h
Májové odpoledne se ZUŠ Slavičín

Připravujeme:
9. 6. Multisportovní den
15. 6. ZUŠ v parku
16. 6. O pohár starosty

TJ Sokol Bohuslavice nad Vláří Vás srdečně zve na

Tradiční kácení máje
Sobota 26. května 2018 od 14.00 hodin
Areál výletiště Bohuslavice nad Vláří
Vstupné 70 KčZahraje DH Bojané

Kurty u Sokolovny 
otevřeny 
Objednávejte ssee 

naa tel.: 730 594 22008. 
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Město Slavičín, miomove, s. r. o., 

a skautské středisko A. B. Svojsíka pořádají

MULTI SPORT DAY
v sobotu 9. června 2018 od 14.00 hodin 

v Zámeckém parku ve Slavičíně

Program: 
 duatlon (běh a jízda na kole pro děti 3 – 15 let)

autogramiáda hokejistů PSG Zlín
 vystoupení Roztleskávaček ze ZŠ Slavičín-Vlára

 turnaj v šipkách 
petanque

 hudební vystoupení kapel: Skaláci (country Bojkovice),
Horizont (Luhačovice), Fest (Divnice)…
 divadelní představení pro děti

 občerstvení
 vstup zdarma

 Turnaj v nohejbale dvojic – od 9.00 hodin
na kurtech v Zámeckém parku,

registrace a zápis do 8.30 hodin,
přihlášky na tel: 736 734 654 (T. Studeník), 

605 800 945 (R. Studeník)

 Skautský den – stanoviště s úkoly,
opékání špekáčků ad.
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Předprodej vstupenek: Městské infocentrum Slavičín
Dětský den 20. 5. 2018 od 14.00 hodin

VSTUP ZDARMA
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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

SOU Valašské Klobouky otevře v no-
vém školním roce 2018/2019 nový čtyř-
letý maturitní obor!

Jak jste uspěli u přijímaček a zda 
budete od září studovat tam, kde jste 
původně chtěli, byste už měli vědět, 
ale pokud vás na školu nevzali, nezou-
fejte, ještě není vše ztraceno.

Předporodní kurzy 
- od 5. května 2018

- celkem 4 lekce, každoouu sobotu

- v Domě děětí a mládežee vve Slavičíně

- porodní asistentka MMggr. Martina 

Hoferkováá

- telefon: 6608 504 888

- email: 

hoferkova.martina@seezznam.cz

- FB stránnky: Předporoodní kurzy 

ve Slavičínně

Obchood Rea zzámek
oznamujje PŘESTĚHOOVVÁNÍ ob-

chodu ze zámku na ulicci Obchod-
ní do suteerénu domu čč.. 581 – 583 
(bývalá prrodejna Merkkuur). Provoz 

na novéé adrese bude zahájen 
99. května 201188.

Těšímee se na Vaši nnáávštěvu!

Firma EUUROZET, s.. rr. o.,
přijme muže i ženy do výýroby. 
Nástupní pplat 14 000 –– 116 000 Kč. 
Nástup moožný ihned. 
Více info nna tel.: +420 66003 862 867. 

Hledááme dlouhhoodobé 
ubytovánníí 

pro dvva zaměsttnnance. 
V přřípadě nabídkkyy nás 

nevááhejte kontakttovat 

na tel.: +420 603 88115 959.

R&D kluub ve Slavičínněě přijme 
do zaměěstnání ženuu nna pozici 

provozní 
a masérka. 

Tel.: 604 200 620 po 1166. hodině.

Zámmecká tooččená
 zmrzlinnaa

Z důvodu rekonstrukkcce zámku
se stěhuuje do nových  prostor.

Zmrzlinu pro Vás bbuudeme 
točit nna terase – zaahhrádce 

Pivnice SSlavičan nad AAlbertem.
Těšímee se na Vaši nnáávštěvu.

Tel.: +420 739 37788 958 
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SOU Valašské Klobouky vyhlá-
sí další kola přijímaček. Hlavně ne-
podlehněte stresu, pokud jste nebyli 
ke  studiu přijati. Existuje stále mož-
nost studovat na  naší škole čtyřletý 
maturitní obor, tříletý učební obor
a dvouleté nástavbové studium.
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SVÁŘEČ

požadavky:

SOU vzdělání s výučním listem

platný svářečský průkaz (státní zkouš-

ky výhodou)

metody svařování 131/ 135 (MIG/

MAG), 141 (TIG)

svařované materiály: ocel, nerezo-

vá cel, popř. slitiny Al

znalost čtení výkresové doku-

mentace

 samostatnost při skládání svařenců

praxe ve svařování tenkých mate-

riálů (min. 2 roky)

 ochota pracovat ve  dvousměn-

ném provozu

nabízíme:

 zajímavé mzdové ohodnocení – 

po zapracování možnost výdělku nad 

30 000 Kč

kariérový růst a  zvyšování Vaší 

kvalifikace

výborné technické zázemí a moder-

ní, čisté pracovní prostředí 

firemní benefity: pět týdnů dovo-

lené, finanční příspěvky ke  spoření, 

příspěvek na dopravu, stravenky, so-

ciální program, jazykové kurzy v rámci 

pracovní doby, odměny a firemní akce

DALŠÍ VOLNÉ PRACOVNÍ 

POZICE VE VÝROBĚ:

Mechanik – brusič

Obsluha ohraňovacího lisu

Obsluha CNC – soustružník 

Obsluha CNC – frézař

Montér

Zámečník/mechanik

Lakýrník se znalostí lakování ko-

maxitem

Dále hledáme do našeho týmu:

HLAVNÍ A MZDOVOU ÚČETNÍ

náplň práce:

 vedení účetnictví společnosti, zod-

povědnost za oblast daní a výkaznictví

správa agendy DPH, kontrolního

hlášení a souhrnného hlášení

měsíční závěrka, inventarizace

a kontrola účtů

příprava roční účetní závěrky

daňové přiznání právnických osob,

silniční daň, přiznání z nemovitostí

sledování aktuálních změn a poža-

davků legislativy související s finanč-

ním účetnictvím

 vedení kompletní mzdové agen-

dy – kompletní zúčtování mezd, při-

hlašování, odhlašování zaměstnanců,

evidenční listy, roční zúčtování daně,

komunikace s příslušnými státními or-

gány, zpracování statistických výkazů)

vyúčtování srážkové daně a ze zá-

vislé činnosti

požadujeme:

praxi na pozici hlavní účetní min.

2 roky

aktivní znalost podvojného účet-

nictví, mzdového účetnictví a  souvi-

sející legislativy

 znalost daňové regulace (DPPO,

DPH, srážková daň, …)

znalost MS Office Excel na úrov-

ni pokročilý

 znalost AJ na komunikativní úrovni

 samostatnost, zodpovědnost,

pečlivost, flexibilita, chuť učit se no-

vým věcem

týmové hráče s aktivním přístupem

k řešení problémů

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KVALI-

TY / MANAŽER KVALITY

náplň práce:

řízení oddělení kvality – vedení, 

NTS Prometal Machining, s. r. o., se sídlem ve Slavičíně je dceřinou
společností významné holandské průmyslové skupiny NTS-Group.
Zabýváme se zakázkovou výrobou částí strojů a technologických za-
řízení v procesu CNC obrábění, tváření plechů, práškového laková-
ní a montáží. 
Firma od svého založení (1997) sídlí ve městě Slavičín ve Zlínském

motivace, hodnocení a  kontrola vý-

konu podřízených pracovníků v rámci

svěřeného útvaru ve firmě

 udržování a rozvoj firemního systé-

mu řízení kvality ISO 9001:2015

 monitorování a  měření proce-

sů kvality

 úzká spolupráce s vnitropodniko-

vými útvary

 jednání se zákazníky a dodavateli

požadujeme:

 VŠ/SŠ vzdělání technického směru

 znalost a  praxe v  řízení systémů 

kvality v průmyslovém podniku včet-

ně auditů

 schopnost vést a  motivovat pra-

covní kolektiv

 velmi dobré komunikační schop-

nosti

 samostatnost v rozhodování

a ktivní přístup s důsledností, vstříc-

ností, asertivitou

 dobrá znalost anglického jazyka

Pro bližší informace kontaktujte

ing. Gabrielu Králíkovou,

tel.: 774 177 023, e-mail:

gabriela.kralikova@nts-group.nl

kraji ve svých vlastních moderních prostorách.
V současné době máme 190 zaměstnanců. Nezaměstnáváme agen-
turní zaměstnance vzhledem k tomu, že atmosféra u nás je spíše ro-
dinného rázu a dbáme na dodržování firemní kultury.
Z důvodů dynamického rozvoje naší firmy hledáme do našeho kolek-
tivu vhodné kandidáty na tyto pozice:
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Kino pro děti
Sokolovna Slavičín
Filmy jsou v  českém znění, vstup je
ZDARMA

neděle 20. května 2018, 15.00 hodin
Zpívej

Po d n i k av ý
koal í  ch lapík
jménem Buster
Moon má po-
slední šanci za-
chránit divadlo, které zdědil po  svém
otci. Všechno vsadí na  jednu kartu,
na  velkolepou talentovou pěveckou
soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stej-
ně jako je pestré složení zvířecích soutě-
žících, je pestrý i jejich repertoár, který
se rozpíná od  Franka Sinatry po  Lady
Gaga…

Anim. komedie, USA, 2016, 110 minut

Kalendář
turistických akcí
6. 5. Návojná – Nedašov – Holý 
vrch – Brumov
13. 5. Vizovice – Janova hora
– Slopné – Slavičín
20. 5. Hradčovice – rozhledna
Rovné – Uh. Hradiště
27. 5. Liptál – Vartovna – Val.
Polanka
31. 5. – 7. 6. Nervové lázně
(Máchovo jezero)

XVIII. ročník turnaje

O pohár 
starosty města 

v nohejbale trojic
sobota 16. června 2018 

od 8.00 hodin, víceúčelové
hřiště u Sokolovny Slavičín

Prezentace: 7.30 hodin
Zahájení: 8.00 hodin

Komentuje: Petr Koseček
Přihlášky: Městské infocentrum 

Slavičín, tel.: 577 342 251,
nejpozději do 13. června 2018.

Krajského turnaje v Napajed-
lích se v sobotu 21. dubna 2018 zú-
častnili pouze dva studenti našeho 
gymnázia a jeden žák ZŠ Malé pole. 
Ze 44 účastníků skončili na prvních 
třech místech. Přitom na celkově 
prvním místě skončil ten nejmlad-
ší, Jan Pfeifer, který tím pochopi-
telně vyhrál i mladší kategorii. Star-

Senzační úspěch 
mladých šachistů

ší kategorii zase vyhrál celkově druhý 
Tomáš Hofschneider a na třetím mís-
tě se umístil David Hrbáček, který se 
věnuje šachu pouze jeden rok. Přesto-
že na turnaji chyběli někteří nejlepší 
hráči kraje, je tento úspěch výjimeč-
ný. Gratulujeme!

Za šachový klub DDM Slavičín 
Josef Sviták

Upozorňujeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka 
červencového čísla Slavičínského zpravodaje bude z technických 

důvodů už 10. června 2018. Děkujeme za pochopení.


