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SLAVIČÍNSKÝ

Výběrové řízení na funkci
jednatele/ky společnosti Služby města
Rada města Slavičín v pozici
jediného společníka společnosti Služby města Slavičína, s. r. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na
funkci jednatele/ky společnosti Služby města Slavičína, s. r. o.
Obchodní ﬁrma:
Služby města Slavičína, s. r. o.,
IČ 25583093, sídlo: Slavičín,
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín.
Charakteristika funkce:
Společnost Služby města Slavičína, s. r. o., je společností ve stoprocentním vlastnictví města Slavičín, která byla založena za účelem
poskytování veřejně prospěšných
prací a služeb pro město Slavičín.
Místo výkonu práce:
Slavičín
Předpokládaný termín nástupu:
1. října 2016
Požadavky:
min. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech technic-

kého nebo ekonomického směru s manažerskou praxí v řízení
min. 5 roků
 znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
 bezúhonnost
 znalosti práce PC – Microsoft Ofﬁce
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 znalost problematiky činností, ve kterých společnost podniká
 praxe v oborech podnikání společnosti výhodou
K přihlášce je nutné připojit:
 strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s kontakty na příslušné referenční osoby
 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

 čestné prohlášení uchazeče,
že proti němu není vedeno trestní stíhání
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto
výběrového řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů
 možný nástup do funkce
 koncepci rozvoje a řízení společnosti Služby města Slavičína, s. r. o., zpracovanou v rozsahu 2 – 3 stran formátu A4
 telefonické a e-mailové spojení
Způsob, místo a termín podání
přihlášky:
Přihláška do výběrového řízení včetně požadovaných dokladů musí být podána v zalepené uzavřené obálce s nápisem
„NEOTVÍRAT – VŘ jednatel
SMS“.
Přihlášky se podávají na adresu:
Město Slavičín, podatelna,
Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Termín podávání přihlášek:
Doručením na podatelnu města
Slavičín – radnice, Osvobození

25, 763 21 Slavičín do 15. července 2016 do 12.00 hodin.
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Další informace k výběrovému řízení podá Luděk Latinák, tajemník
MěÚ Slavičín (tel.: 577 004 805,
e-mail: tajemnik@mesto-slavicin.cz).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Svoz tříděného odpadu
ve 2. pololetí 2016
Pozor! Změna svozu odpadu:
místo úterý 5. 7. bude svoz odpadu proveden v pondělí 4. 7.
 plasty (žluté pytle) 20. 7., 24. 8.,
21. 9., 20. 10., 16. 11., 14. 12.
 papír (modré pytle) a nápojové
kartony (oranžové pytle)

8. 7., 5. 8., 16. 9., 14. 10.,
10. 11., 5. 12.
 svoz bioodpadu (hnědý pytel
10 Kč/ks) 4. 7.

www.mesto-slavicin.cz
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Výýběrovvé řízení na pronnájem bytu 1 + 1
Město Slavvičín nabízí do
o pronájjmu byt č. 15
5 v 2. nadzem
mním
pod
dlaží domu
u čp. 390, na ulici
K Hájenkám v katastrálním
m území Slavičín
 byt sestáv
vá z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koup
pelny,
WC
C a sklepu
 celková podllahová plocha
a bytu
včeetně sklepu
u jee 33,52 m2
 výše měsíčn
ního nájemnéh
ho činí
1 729 Kč
 pronajímattel je oprávněn
n jednosstranně zv
výšit nájemné vždy
od 1. dubna každého roku maximá
álně o 5 % ročně a míru in
nﬂace
sta
anovenou ČSÚ

 nájemné je uvedeno bez záloh na služby sp
pojené s byd
dlením
m (topení, vo
oda, odpad, osv
větleníí spol. prosttorr)
Podrobnější informace týk
kající se doby uza
avření nájem
mní
smllouvy, obsah
hu žádosti o prronájem jsou uvved
deny na úřed
dní
dessce města Sla
avičín nebo webovvých stránk
kácch města Sla
avičín a společno
ostti BTH Slavičíín:
ww
ww.bth-slaviccin
n.cz
Nabídky b ud
d ou přijímán
ny
do 13. červen
ncee 2016 osobn
ně
neb
bo poštou na
a adresu: BTH Slavičíín, spol. s r.o
o.,, Mladotické nábřeží 849, 763 21
1 Slavičín

Policie České republiky informuje
Policie ČR, Obvodní oddělení
Slavičín během prvního pololetí
roku 2016 evidovala méně trestných činů ve srovnání se stejným
obdobím roku 2015. Bylo evidováno 40 trestných činů, dominuje
přečin ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za negativní změnu považuji to,
že je evidováno více řidičů ovlivněných jinou
drogou než alkoholem,
a to zejména u mladých
řidičů. Následnými opakujícími se trestnými činy jsou
krádeže a ublížení na zdraví. Objasněnost trestných činů převyšuje úroveň 60 %.
U přestupků došlo naopak
ke znatelnému nárůstu, kdy bylo
evidováno v první polovině roku
355 přestupků, z nichž převážnou
většinu tvoří přestupky v dopravě a z nich největší část tvoří držení telefonního přístroje při jízdě. Za tento přestupek jsou řidiči
odečteny dva body v rámci bodového hodnocení.
Opět, i když po delší odmlce, byl
evidován případ sprejerství – poškozování cizí věci, kdy pachatel
měl potřebu „zkrášlit“ stěny budovy dle svého uměleckého cítění, které se ovšem nesetkalo s pochopením majitelů dotčených nemovitostí. Tento skutek byl policií objasněn a pachatel mimo jiné
musí vše uvést do původního stavu. V uvedeném období policie pátrala po třech pohřešovaných osobách, kdy osoby byly nalezeny, ale
ve dvou případech byly nalezeny
již po smrti.
V nadcházejícím letním prázdninovém období se bude Policie
ČR zabývat ve zvýšené míře kon-

trolami na požívání alkoholu mladistvými osobami a celkově činností zaměřenou na alkoholovou
i nealkoholovou toxikomanii. Rovněž bych chtěl upozornit občany,
aby více dbali na ochranu majetku
při parkování vozidel – nenechávali věci pohozené
za oknem nebo na sedadlech. Na koupalištích a plážích nenechávali cenné věci bez dozoru a nedávali tak lapkům příležitost se obohatit.
Dále dávám na vědomí, že
Policie ČR provádí nábor nových
policistů. Pokud by měl někdo zájem pracovat u policie, je bezúhonný, starší 18 let a má minimálně
středoškolské vzdělání ukončené
maturitní zkouškou, má možnost
rozšířit řady policistů u Policie ČR.
Kontakt: Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín, Osvobození 309,
tel.: 974 666 761, e-mail: zl.oop.slavicin.podatelna@pcr.cz.
Za Obvodní oddělení Policie ČR Slavičín přeji všem občanům klidné prosluněné dny plné
pohody.
npor. Mgr. Libor Rožník,
vedoucí oddělení

Vzdělávací středisko
Provozní doba vzdělávacího
střediska:
Po 8.00 – 14.30 hodin
Út 8.00 – 13.00 hodin
St 8.00 – 14.30 hodin
Čt ZAVŘENO
Pá 8.00 – 13.00 hodin
V tuto dobu je možné využívat 12
PC a internet zdarma. Denní limit na návštěvníka je 1 hodina.
Za poplatek je možnost tisku, kopírování a ukládání dokumentů
na média, vazby 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 internet 12 hodin – 400 Kč
 Podvojné účetnictví pro začátečníky 30 hodin – 1 000 Kč
 Základy daňové evidence
30 hodin – 1000 Kč
 Ruský jazyk pro začátečníky

Anglický tábor 18. – 22.
července 2016 / Výtvarný tábor
15. – 19. srpna 2016
Program zahrnuje pestrou
nabídku aktivit, jako míčové
hry, stolní hry, soutěže, celodenní výlet, malování, kreslení,
zajímavé tvoření, procházky…
Tábor je určen dětem ve věku
7 – 14 let. Cena: 1 100 Kč. Organi-

Charita sv. Vojtěcha Slavičín
rozšiřuje nabídku služeb
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
by ráda touto cestou informovala širokou veřejnost a případné
zájemce o svém záměru na rozšíření nabídky služeb o sociálně terapeutickou dílnu s místem působiště ve Štítné nad Vláří. Sociálně terapeutické dílny
jsou ambulantní služby posky-

tované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně

1 500 Kč
Ruský jazyk pro pokročilé
– školní rok 3 000 Kč/půl roku
1 500 Kč

Kurz první pomoci – cena podle počtu osob
Nutný počet pro otevření kurzu je
minimálně 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. Bližší informace vám
poskytne lektorka, paní Eva Bartošová, na tel. čísle 777 913 782.
Každé úterý v 16.00 hodin v budově městské knihovny – první podlaží.
Plán aktivit na červenec: nešitý
patchwork
PŘIPRAVUJEME
Anglický příměstský tábor

18. – 22. 7. 2016
Výtvarný příměstský tábor

15. – 19. 8. 2016
Pracovnice Nadace Jana Pivečky

zovaný program probíhá denně
od 8.00 do 15.30 hodin (možnost
příchodu již v 7.00 hodin).
Cena zahrnuje: teplé obědy,
svačiny, pitný režim, vstupné, lektorné, výtvarný a učební materiál.
Kontaktujte nás: 571 110 425,
739 095 315 nebo na adrese
Nadace Jana Pivečky, Horní
náměstí 111, Slavičín.
pracovní terapie.
Služba je bezplatná, plně hrazena z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje. Datum otevření terapeutické dílny je naplánováno na
1. září 2016.
Více i n for m ac í z í sk áte:
Mgr. Milena Tománková, tel.:
571 112 200, mob.: 739 344 107.
Pracovníci Charity
sv. Vojtěcha Slavičín
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Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín
O volných místech do prvních
ročníků pro školní rok 2016/2017
na naší škole v dalších kolech se
mohou uchazeči informovat přímo na tel.: 604 954 453.
Volná místa v učebních oborech: elektrikář, obráběč kovů
Volná místa v maturitních
oborech: podnikání v nástavbě,
denní i dálkové

Poděěkovvání ředittelee
Děkujeme všem rodičům, organizacím a vedení města Slavičína
za celoroční ﬁnanční a materiální
podporu. Především pak za spolupráci ﬁrmám TVD Rokytnice, NTS
Prometal, TRYON Brumov, Polﬁn
Loučka, CEBES, ZEKA, Groze Beckert a základním školám ze Slavičína. Bez prokazatelné pomoci a zájmu zřizovatele Zlínského kraje
o naši školu by nebylo možné nejenom udržovat, ale především významně investičně rozvíjet kvalitní podmínky ke studiu. Jedna z priorit, kterou učitelé musí ukazovat
žákům, je umění naslouchat, vzájemně si porozumět, přemýšlet
o nezbytných potřebách druhého.
Samotný obsah učiva v předmětu
je důležitý, avšak na střední škole
neméně podstatné je pro učitele
učit žáka vztahu – vztahu k předmětu, k oboru, k práci, k obecným
hodnotám. Proto děkuji také všem
učitelům za celoroční úsilí, byť jejich ﬁnanční ohodnocení není adekvátní. Přeji žákům všech slavičínských škol a jejich pedagogům odpočinek a pěkné prázdniny.
Josef Maryáš

Mimořáádnýý úspěěch
Josefa Tomeečka
Josef To
omečček zee sexty po
ostupuje na 48. ročníík Meezinárod
dní chemické oly
ympiády v Tbilisii, který
se koná v červencii 2016.
 Krajské kolo biologické olympiády
Vendula Machalová obhájila
loňské vítězství v krajském kole
biologické olympiády a je opět zlatá, Michal Holek se umístil v první polovině soutěžního týmu na
5. místě. Oběma gratulujeme k velkému úspěchu.
 Okrskové kolo Pythagoriády
Hubert Plášek (sekunda) obsadil 2. místo v kategorii 7. ročník +
sekunda.
 Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G

Děkujeme Tomáši Maňasovi
za úspěšnou reprezentaci školy
v okresním kole Archimediády,
ve kterém obsadil 4. místo.
Celostátní kolo Microsoft Ofﬁce Arena 2016
Dne 16. května 2016 se David
Maryáš a Eliška Remešová zúčastnili celostátního ﬁnále soutěže Ofﬁce Arena 2016, kam postoupili
poté, co zvítězili v krajském kole.
Finále proběhlo přímo v budově
ﬁrmy Microsoft v Praze a střetlo
se v něm celkem 28 zástupců základních a středních škol ze čtrnácti krajů České republiky. Finalisté předvedli své prezentace i další zpracované dokumenty a materiály a odpovídali na všetečné dotazy jednotlivých členů poroty.
Porota se rozhodla stanovit pořadí pouze na prvních třech místech
každé kategorie. Odborná porota
zdůraznila, že se přítomným 28 ﬁnalistům podařilo uspět v konkurenci dalších 1100 žáků a studentů z celé České republiky.
 Zlatý klíč k brumovskému
hradu
Dne 4. května 2016 se čtyřčlenný tým ze sekundy (Tobiáš Drápala, Hubert Plášek, Štěpán Maňák, Jan Droščák) zúčastnil soutěže O zlatý klíč k brumovskému
hradu. Umístili se na 4. místě z vědomostí o době Karla IV.
Výtvarná soutěž Nejkrásnější hodiny
Ve výtvarné soutěži návrhů
na nejkrásnější hodiny postoupily, v hlasování návštěvníků zoo
a zámku Lešná, s velkým počtem
hlasů do užšího kola práce Veroniky Štefánkové, Adély Nečesané a Gabriely Častulíkové. Odborná porota pak udělila Veronice
2. místo a Gábině místo 3. V soutěži se ve třech kategoriích sešlo
600 prací.
 Pochvala patří všem členům pěveckého sboru, kteří svým vystoupením na letní scéně v parku přispěli do programu v rámci Oslav
760 let první písemné zmínky města Slavičín. Děkujeme za reprezentaci školy a paní Markétě Maryášové za přípravu programu.
Výsledky dobrovolných srovnávacích testů Stonožka – celorepublikové testování SCIO. Vynikajících výsledků ve srovnání v rámci celé České republiky v předmětech matematika, jazyk český,
obecné studijní předpoklady dosáhli žáci sekundy na nižším stupni osmiletého gymnázia ve Slavičíně. Třída sekunda v jazyce čes-

kém předstihla 60 % škol, v matematice 75 % škol, v OSP 76 % škol.

Něm
mečtí studentii
a uččitelé ve Slaaviičínně
Výměnný program studentů
a učitelů, který pokračoval s partnerskou školou z Diepholzu, proběhl na gymnáziu ve Slavičíně
od 11. do 17. června 2016. V průběhu stáže byl pro studenty připraven bohatý program, ve kterém
byly naplňovány aktivity z projektu: historické, geograﬁcké, kulturní, společenské. Součástí návštěvy byla také příprava nové spolupráce na období 2015 – 2018 projektu Erasmus, který garantuje
na naší škole Mgr. Hana Urbanová a Mgr. Marie Tulpová.

Týýdeenní pobyt v Praaze
Studenti útvaru SOŠ pod vedením Ing. Michala Horalíka a PaedDr. Karla Suchánka absolvovali
v červnu týdenní historický a kulturní pobyt v Praze.

Matturityy a závvěrrečné
zkkouuškyy na škoolee
Závěrečnou zkouškou ve všech
učebních oborech a maturitní
zkouškou ukončili studenti studium na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v oborech osmileté a čtyřleté gymnázium, mechatronik, podnikání v nástavbě.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k výsledkům a přejeme
jim úspěch u přijímacích zkoušek na vysoké školy nebo při nástupu do prvního zaměstnání. Věříme, že ti, kteří neuspěli, zvládnou zkoušku na podruhé v podzimním termínu.

Fiinaančníí sbírkaa
Ve středu 11. května 2016 se
uskutečnila osvětová a sbírková
akce Český den proti rakovině. Tematické zaměření akce bylo na rakovinu prsu u žen a u mužů. Získané ﬁnanční prostředky budou
použity na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení specializovaných pracovišť. Výtěžek
sbírky Český den proti rakovině
2016 činí na naší škole 13 412 Kč.

Spolluprááce s UTBB Zlín –
sttážže stuudentůů
Fakulta aplikované informatiky – studenti sexty absolvovali
stáž na pracovištích fakulty na moderních výpočetních technologiích. Fakulta technologická – deset studentů gymnázia absolvovalo týdenní stáž na fakultě v moderních laboratořích a mohli si
zkusit být vysokoškolským studentem.
G ym
m náziu
u m Jan
n a Pivv ečky
a SO
OŠ Slavičín
n přijm
me od 1. září
2016
6 uččitele strojíren
nskýých předměttů odborn
ného výccvik
ku. Požadavk
ky: minim
málně ma
aturrita nejlépe strojjírensk
kého zam
měřřeníí, znalost programo
ování CN
NC stro
ojů FANUC
C a HEIDE
ENHAIN,, CA
AD/C
CAM.
Přeh
hled
d vzděělání a prax
xe zašlete
na e-ma
ail: gysslav@gjpslav
viciin.cz.

Majáles 2016
Pravidelnou součástí konce
školního roku na střední škole
ve Slavičíně je již mnoho let Studentský majáles. Celý průvod vyšel od školy a prošel městem, aby
skončil na letní scéně a v zámeckém parku, kde probíhal dopolední program. Tentokrát se nesl v duchu pohádkových příběhů. Každá třída si vybrala jedno pohádkové téma a prezentovala krátký
příběh divákům, mezi nimiž byly
i děti z mateřských škol. Kromě
kulturního programu se v parku
také uskutečnil mezi třídami volejbalový turnaj vyšších ročníků.
Děkujeme všem třídám za připravená vystoupení.

www.mesto-slavicin.cz
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ZŠ Malé Pole
Škollní rook 20115//20016 končí…
…
Letošní školní rok končí a dětem začínají vytoužené prázdniny.
Chci vás stručně informovat o významných událostech v životě školy za uplynulé období. Mohu konstatovat, že školní rok 2015/2016
byl pro naši školu úspěšný. Uspořádali jsme řadu zdařilých akcí,
které rozvíjejí osobnost dítěte, podporují zdravý životní styl a vedou
ke vzdělanosti.
Během roku se nám podařilo
vybavit několik tříd novým školním nábytkem a pořídit další interaktivní tabuli. Výrazně se zlepšil vzhled a hygienické podmínky
ve školní kuchyni, kde proběhla
rekonstrukce podlahy, obkladů
a také bylo vyměněno osvětlení.
Průběžně se škola zapojuje
do projektů, které vyhlašuje zejména MŠMT. V tomto školním roce
jsme ukončili realizaci projektu
Čtenářské dílny v ZŠ Malé Pole
Slavičín v celkové výši 240 550 Kč.
Náplní tohoto projektu bylo vytvoření a ověření tematických plánů
pro čtenářské dílny v jednotlivých
ročnících. Za tímto účelem bylo
zakoupeno 545 kusů knih celkem
za 112 000 Kč, jež mají u dětí rozvíjet a podporovat čtenářské dovednosti, což bylo jeho hlavním
cílem. Součástí tohoto projektu
byla i podpora jazykových schopností u pedagogických pracovníků.
V rámci této aktivity se zúčastnily
dvě paní učitelky jazykového kurzu v anglickém Brightonu. Do dalšího období plánujeme účast v tzv.
Šablonách. Tento projekt má podpořit profesní rozvoj pedagogů,
usnadnit přechod dětí z mateřské
školy do základní školy a zaměřit
se na širší spolupráci s rodiči. Žákům mají v tomto ohledu přispět
na pomoc aktivity, jako jsou čtenářský klub, zábavná logika, rozvoj matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem.
Podstatnou změnou je taky tzv.
inkluze, která upravuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytvořili jsme
novou verzi Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která je uvedena do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Úpravy spočívaly zejména v terminologii, stanovení pravidel, průběhu, tvorby a realizace podpůr-

ných opatření. Tytéž změny byly
provedeny i při vyhodnocování
individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
V úvodu příspěvku jsem se zmínil, že budu stručný. Informoval
jsem tedy o tom, co bylo a je pro
naši školu zásadní a důležité. Přeji
vám, rodičům a dětem, hodně slunečných dnů, příjemné prožití zasloužených dovolených a ať načerpáte všichni dostatek sil do nového
školního roku 2016/2017.
Mgr. Roman Goldbach,
ředitel školy

li na městském plese a naši „taneční šňůru“ jsme zakončili vystoupením pro Diaklub při jejich
Diabetickém dni. Děkujeme městu Slavičín a všem sponzorům
za ﬁnanční podporu. Dětem a rodičům patří poděkování za ochotu a přípravu na každé vystoupení. Po zaslouženém odpočinku se
v září budeme těšit na další práci
v našem kroužku.
Mgr. Šárka Končická,
Mgr. Jaroslava Skrášková

Jaak to byylo dáll….
Na úterý 14. června 2016 jsme
si objednali krásné počasí, jeli
jsme totiž všichni společně na výlet do Olomouce. Ráno v 7.30 hodin jsme se „nalodili“ my žáci
V. B, děti z Majáku – Charity sv.
Vojtěcha a tety z Diaklubu do autobusu a hurá za dobrodružstvím.
Jako první jsme navštívili zoo
na Svatém Kopečku. Tety si zaplatily projížďku vláčkem a my
ostatní jsme se vydali „pěškobusem“. Viděli jsme mnoho zajímavých zvířat, některé jsme naživo
spatřili poprvé – např. žraloky, jaguára černého, medvědy, vlky…
Velký zážitek byl výběh klokanů,
kam jsme mohli vstoupit a přiblížit se k nim. Vůbec všechna zvířata jsme si mohli prohlédnout z naprosté blízkosti, dělilo nás pouze sklo. Dívali jsme se tak přímo
do očí tygrům, lvům… Velký zážitek byla také rozhledna a lanové
centrum, kde jsme se mohli pěkně
vydovádět. Tety navštívily kostel
a po cestě zpět jsme měli rozchod
v Centro Zlín, kde jsme nakoupili dárečky pro rodiče. Teď nás už
čeká jen závěrečný táborák, kde
se všichni rozloučíme a popřejeme si pěkné prázdniny. Děkujeme tetám i dětem z Majáku a speciální školy Hrádek za krásné zážitky po celou školní docházku. Je
to pro nás velmi přínosné.
Třída V. B

Counntry kroužekk Litttle Beans
Po celý školní rok 2015/2016
jsme měli možnost potěšit vás naším vystoupením na různých akcích. V prvním pololetí jsme nacvičili dva nové tance, které se
naučili všichni i ti nejmenší tanečníci. Jako první jsme tanči-

Jaak se náám žilo ve družiině
Prázdniny už nám začínají
a školu jsme pustili k „vodě“, ale
my si ještě dovolíme zavzpomínat na uplynulý školní rok ve družince. Co jsme všechno společně prožili?
Vše začalo Drakiádou hned
v září. Potom následoval Bramborový týden – Brambohrátky. V říjnu nám paní Červeňanová a pan
Ševčík z Městské policie Slavičín přijeli ukázat výcvik psa. Stejný měsíc jsme uspořádali Týden
duchů a strašidel – Halloween.
V listopadu jsme připravili pro
veřejnost ze Slavičína a okolí tradiční lampionový průvod s názvem Putování s broučky a beruškami. V prosinci se děti předvedly na akci Družina má talent.
Zbytek měsíce vyráběly dárečky
svým blízkým a zdobily vánoční
stromeček. Ježíšek nám pod něj

opravdu dárečky nadělil! V lednu nás navštívily děti z MŠ Malé
Pole a MŠ Hrádek. Pro budoucí
prvňáčky jsme k zápisu vyráběli dárky. Protože bylo letos málo
sněhu na bobování, sáňkování
a venkovní hrátky, vyrobili jsme
si velikého papírového sněhuláka, který byl s námi ve škole celou zimu. V březnu jsme uspořádali Karnevalový týden, Družinový
devítiboj, Vynášení Moreny a vystoupení klauna s překvapením.
V dubnu jsme si prožili Dva týdny
s piráty a vyřádili jsme se na Sletu čarodějnic a čarodějů. V květnu jsme byli pozváni na hřiště ZŠ
Vlára, kde pro nás paní vychovatelky z družiny ZŠ Vlára a kamarádi
připravili výbornou akci s názvem
Mezidružinová pouť. Ještě jsme se
v květnu naučili bubnovat a hrát
na různé africké hudební nástroje
s bubeníky ze Zlína. V červnu nás
čekalo Indiánských 14 dní, nocování v naší škole se „strašidelnou“
stezkou odvahy, návštěva u hasičů a u Policie ČR.
Během školního roku jsme třikrát navštívili Městskou knihovnu
Slavičín (Malí detektivové, Kouzla paní Zimy, S Ježibábou za zábavou), ve družince jsme hráli plno
her, četli si knihy – příběhy na pokračování, tvořili výrobky z různých materiálů, zpívali, sportovali
na hřišti a na cyklostezce, ale také
relaxovali a odpočívali po vyučování… (více na: www.skolnidruzinazsmp.rajce.idnes.cz).
Děkujeme všem, kteří nám pomohli zpestřit program ve školní
družině. Veliký dík patří pracovnicím knihovny, hasičům, pracovníkům Městské policie Slavičín
a Policie ČR.
Všem dětem přejeme krásné
prázdniny, hodně sluníčka a zajímavých zážitků. Budeme se na vás
těšit opět v září!
Ladislava Knoppová
a Bohuslava Múdra,
vychovatelky školní družiny
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Vy v rcholením naší práce
v tomto školním roce byla představení pro veřejnost. Herci
z mladšího oddělení nastudovali hru Tři jablíčka. V této pohádce byl pevný scénář, který se
děti musely naučit zpaměti. Bylo
to jejich první veřejné vystoupení v našem dramatickém kroužku. Za krásné hraní sklidili mladí herci veliký potlesk!

V oddělení starších herců to
bylo náročnější. Děti si na zkouškách „dramaťáku“ pod mým vedením vymyslely scénář k pohádce, hrály bez pevného textu, pouze s danou osnovou. Hodně záleželo na jejich pohotovosti, postřehu a na vzájemné komunikaci. Pohádka Sněhulín, jeden trpaslík
a šest trpaslic se jim moc povedla!
Je jedinečná a neopakovatelná…
Chtěla bych moc poděkovat
maminkám a babičkám za pomoc
při přípravě kostýmů v obou odděleních dramatického kroužku.
Na konci školního roku mi
mladí herci pomáhali s organizováním akce Spaní ve družině. Všem nocležníkům „vykouzlili“ nezapomenutelné zážitky
na stezce odvahy.
A to už byl v dramatickém
kroužku konec, zazvonil nám
prázdninový zvonec! Na setkání s vámi se těším opět po prázdninách.
Ladislava Knoppová, vedoucí
dramatického kroužku

běh celého školního roku zasloužili. A ať už budete trávit léto v českých lesích a u rybníků, u „opravdovských“ luxusních bazénů anebo na exotických cestách po světě, vzpomeňte si na dychtivost dí-

těte v sobě a užívejte si to, co se
dá, přestože se prázdniny týkají
spíš našich dětí a v mnoha případech už i vnoučat.
Mgr. Jaroslav Kunc,
ředitel školy

Dram
maticckýý krouužek
při ZŠ Sllavičínn – Malé Pole
Ve školním roce 2015/2016
jsme se rozdělili na dvě skupiny.
První skupinka – mladší (začátečníci) se scházeli vždy v úterý v počtu deseti členů. Druhá skupinka – starší (pokročilí) měli divadelní zkoušky vždy v pátek. Tam
jich bylo jedenáct.
V obou odděleních jsme dle vyspělosti herců procvičovali fantazii, tvořivost, rytmus, jevištní řeč,
pozornost, paměť, představivost,
slovní zásobu a hry s rýmy. Vymýšleli jsme pohybové hry, etudy, hry s loutkou, živé obrazy …
Důležitou složkou v hraní
byla pro nás improvizace. Nejvíc
nás bavily etudy na dané téma,
které probíhaly improvizovaně
bez zadané osnovy. Tak jsme se
například strojem času přenesli do Ameriky, kde jsme hledali
ztracené manžele Vopršálkovy.
V říjnu herci nastudovali krátké představení o životě broučků
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podle knihy J. Karaﬁáta. Mohli
jste ho vidět na akci naší školy
Putování s broučky a beruškami.
V lednu jsme pomáhali při zápisu
dětí do 1. tříd. Naši herci rozveselili budoucí prvňáčky tím, že jim
v kostýmech pohádkových postav dávali různé záludné úkoly. V únoru jsme zdramatizovali
pohádku H. Ch. Andersena Sněhová královna.

ZŠ Speciální a ZŠ Praktická

Škollní rook 20115//20016
Na konci školního roku přinášejí
žáci svým učitelům květiny. Jako
poděkování. A stejné poděkování, byť jen slovní, bych chtěl vyjádřit i já. Letošní školní rok nebyl vůbec jednoduchý. Obraz speciálních škol, jakožto instituce,
která v systému zdejších škol poskytuje péči žákům s celou škálou mentálního postižení, byl
nahrazen pohledem coby instituce, která brání v zajištění rovnému přístupu ke vzdělání dětí,
realizovanou konceptem inkluzivního vzdělávání, jehož zastánci přicházejí s myšlenkou, že
rovnost vzdělání je možné naplnit výhradně vzděláváním všech
žáků ve standardních školách,
tedy spolu. V této pro mnohé
tak libozvučné vizi se mi naprosto vytrácí pojem jako je jedinečnost dítěte a jeho dispoziční předpoklady, se kterými přistupuje
v pohledu na vzdělání, hru, řešení životních situací, které ho do
jisté míry limitují anebo naopak
jsou výsledkem racionálního myšlení. Na otázku, zda tuto drobnou
(ne)rovnost vyřeší společná školní lavice, za kterou sedí dva takto
rozdílní žáci, si musí rodiče těchto dětí odpovědět samy. S inkluzí,
dle mého, by se mělo jednat vel-

mi opatrně a to tak, aby byla vždy
individuálně šita na míru, aby se
z ní nestávalo politikum, jak jsme
toho dnes svědky.
O to víc bych chtěl poděkovat
všem jedincům, organizacím, které nám a dětem naší školy během
celého uplynulého školního roku
věnovaly svou přízeň, čas, lidskou
energii a ﬁnanční dary – osadnímu výboru v Hrádku, občanskému sdružení Diaklub a hrádeckým „fašankom“, obchodu se smíšeným zbožím paní Zdeňky Malychové, Městské knihovně Slavičín, DDM Slavičín. Zvláště pak
chci poděkovat třídní učitelce ZŠ
Malé Pole Mgr. Šárce Končické
a dětem této třídy, které si i v tomto školním roku našly čas a připravily pro žáky ZŠ speciální tvořivé a smysluplné akce. Takto pojatá forma inkluze, dle mého, byla
zcela naplněna. Poděkování patří také městu Slavičín za vstřícný přístup a spolupráci. S jeho
přispěním proběhnou o prázdninách ve škole větší opravy, vyměněny budou podlahy v jedné
z částí školy. Děkuji všem ochotným rodičům a přátelům za pomoc v průběhu celého školního
roku 2015/2016, těšíme se na ten
nový a doufáme v jejich další dobrou spolupráci. Velký dík též patří
všem zaměstnancům školy, kteří
se o klidný a bezproblémový prů-

Poradenské centrum R-Ego informuje….
Přím
městsské tábborry
O prázdninách v měsících
h červenci a srpnu nabízíme již pátým
rokem příměstské tábory Kamarád. Tato moderní forma tá
áboru
bez přenocování s různoro
odým
programem určitě splní oček
kávání přihlášených dětí. Na své si přijdou sportovci, kutilové, milovníci zvířat… Celotáborová hra bude
samozřejmě součástí.
Kdo se může přihlásit?
Kluci i holky ve věku
u od
7 do 15 let
Jaké je zaměření tábora?
Tábor je orientovaný hllavně
na zážitek dětí ve volných dnech
prázdnin. Program je dále zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, týmovou spoluprácii, kreativitu, tělesnou zdatnost, zv
vyšování sebedůvěry a v neposllední
řadě na osvojení praktickýcch informací.
Termíny a časový harmonog
gram:
I. termín: 18. července – 22. července 2016 (5 dnů)
II. termín: 1. srpna – 5. srpna 2016
(5 dnů)

III. terrmín: 22. srpna – 26. srpna
2016 (5 dnů)
Denněě od 8.00 do 16.0
00 hodin.
Co je v plánu?
Výtvarné, literárn
ní a diskusní akttivity, závody, so
outěže, skupinové hry, výlety po
o okolí, koupání, relaxační aktivitt y, zajímavé
a novéé informace.
Cena 900 Kč zahrnujee:
Ped
dagogický dohlled, obědy,
odpolední svačiny, pitný režim,
vstupn
né, jízdné, pomů
ůcky potřebné k jednotlivým činn
nostem, odměny..
Vícce informací na níže uvedeném kontaktu. Příměsstské tábory
se usk
kuteční při dosta
atečném počtu přiihlášených. K vybranému táboru po přihlášení a platbě dostanete podrobnější inforrmace k programu
u tábora.
Čin
nnost R-Ego, z. s., dlouhodobě pod
dporují:
Miinisterstvo školsttví, mládeže
a tělov
výchovy, Zlínský kraj, město Slav
vičín.
Ko
o ntakt: Poradenské centrum R-Ego, nám. Mezzi Šenky 19,
763 21
1 Slavičín, tel.: 577 341 446,
732 71
13 014, web: ww
ww.r-ego.cz
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ZŠ Slavičín-Vlára
Bilance sportovnníchh úspěěchů
zaa posleddní čtvvrtlettí
 McDonal‘s Cup 1. – 3. ročníky
okrsek 2. místo
okres 1. místo
kraj 4. místo
Z naší školy se turnaje zúčastnili tito fotbalisté: Vítek Studeník,
Štěpán Šuráň, Jakub Jandl, David
Mec, Denis Mec, Marek Bačo, Josef Malaník, Lukáš Hubáček a Samuel Mikovčík.
 McDonald‘s Cup 4. – 5. ročníky
okrsek 1. místo
okres 1. místo
kraj 3. místo
Z naší školy se turnaje zúčastnili tito fotbalisté: Petr Lukáš, Matěj Boráň, David Janšta, Michal Janšta, David Olexa, Petr Švehlák, Radim Hamalčík, Jan Konečný, Michal Šoman a Erik Svoboda.
 Atletický mítink O pohár primátora mesta Nová Dubnica
11 zlatých medailí
13 stříbrných medailí
18 bronzových medailí
Ve středu 25. května 2016 se 41
žáků 2. – 9. ročníku naší školy vydalo sportovat do Nové Dubnice
na Slovensko. Tam je čekal těžký
závod v podobě různých atletických disciplín. Celkem se zúčastnilo asi 200 závodníků ze Slovenské
i České republiky. Tato akce byla
ﬁnančně podpořena z prostředků
města Slavičín.

Mezzinárrodní spoortoovní den
V rámci přeshraniční spolupráce jsme uspořádali sportovní
den, kde bylo celkem sedm disciplín. Nejlepšími atlety se stali:
Ludmila Vaculová, Kateřina Dědková, Monika Borová, David Pika,
Karel Vrba, Matěj Tomášek a Milan Durďák. Tato akce byla ﬁnančně podpořena z prostředků města Slavičín.
Ing. David Ptáček

Češii a Sllováci –
uččím
me see spole
p ečnně
Ve středu 25. května 2016 se
třída 6. B zapojila do série společného učení v projektu Přeshraniční spolupráce svou „Hodinou češtiny a hodinou slovenčiny“. Žáci
strávili v rámci videokonference dvě vyučovací hodiny se stejně starými dětmi ze ZŠ v Nové
Dubnici. Cílem hodin bylo poznání a porovnání českého a slovenského jazyka. V první části naši
šesťáci seznámili slovenské spo-

lužáky s historií češtiny a pomocí hádanek a doplňovaček si ověřili znalost slovenských výrazů.
Slovenští šesťáci si pro nás připravili krátkou prezentaci nejen o jejich mateřském jazyce, ale něco
málo jsme se i dozvěděli o jejich
městě a škole. Vzájemně jsme se
pokusili naučit a zopakovat několik českých či slovenských jazykolamů. Společná hodina se nám
všem velmi líbila a už teď se těšíme na další spolupráci.
Ing. Hana Vyoralová

Jaak jsmee slavilli Denn děttí
Svátek dětí byl pro naše žáky
příležitostí prožít den plný zábavy, sportu a zajímavých aktivit,
které pro ně připravili jejich pedagogové. Konal se v krásném
prostředí slavičínského parku
a na přilehlých sportovištích dne
1. června 2016.
Při tradičním jarmarku lákaly mladší žáky stánky s drobnými cenami, které mohli měnit
za žetony získané v zábavných

ba. Závěrečným vyvrcholením celého programu byl ﬁnálový zápas
v kopané. Všude vládla prima nálada a teplé počasí k tomu, a tak
se letošní oslava Dne dětí vydařila.
Školní akce byla ﬁnančně podpořena z prostředků města Slavičín.
Ing. David Ptáček

Putoovní pohár
Helffíkovva kotááruu
převvzalaa ZŠ Sllavvičíín-Vláára
V sobotu 11. června 2016 se konalo v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně krajské kolo 15. ročníku

Dram
maticcký krouužek vysstoupill
s vlaastníí tvorbouu
S blížícím se koncem školního roku jde do ﬁ nále i náš dramatický kroužek. V květnu měli
jeho členové premiéru pohádky
z vlastní tvorby našich hereček
Míši Rakové a Elišky Zálešákové O ztracené sestře, kterou odehráli vděčnému publiku dětí ze
slavičínských mateřských škol
a žáků 1. a 2. tříd naší školy. Pásmo z pohádek proložených písněmi, tanci, maňásky a vystoupením samotných herců ocenilo obecenstvo bouřlivým potleskem. A to byla největší odměna
nejen pro herce, ale také pro mladé autorky scénáře.
Nyní už nás všechny čekají herecké prázdniny a v příštím školním roce se budeme na vás diváky těšit při dalších premiérách
dramatického kroužku na školních „divadelních prknech, co
znamenají svět“.
Bc. Martina Ptáčková

soutěžích. Ti starší prožili oslavu
ve sportovním duchu. Na fotbalovém hřišti FC TVD Slavičín proběhl fotbalový turnaj, na kurtech
žáci soupeřili ve volejbale a přehazované, v kuželně se odehrály souboje v kuželkách a v blízkých přírodních lokalitách se uskutečnil
orientační běh. Jeho součástí bylo
i plnění různých úkolů, např. střelba ze vzduchovky, hod granátem,
zdravověda, topograﬁe a lukostřel-

soutěže Helfíkův kotár. V soutěži
s branně zdravotnickou tematikou
se utkalo 36 dvoučlenných hlídek
žáků pátých tříd. První místo získala dvojice žáků ZŠ Slavičín-Vlára Eliška Manová a Jindřich Saňák. Vítězný pohár putuje tedy
do Slavičína.
Všichni malí záchranáři ukázali svou odhodlanost soutěžit
ve hře o záchranu lidských životů, ale hlavně předvedli své
získané teoretické a praktické dovednosti v situacích ohrož
ujících život. Zaslouží si náš velký obdiv.
PaedDr. Bronislava Králíková

Pythhagorras byy měl radoost
Hlavu plnou čísel, mimo jiné,
mají zřejmě naši žáci 5. ročníku
Ondřej Novotný a Michal Kailer,
kteří v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda získali absolutní počet bodů, a tudíž 1. místo. Ondrovi se tentýž matematický úspěch podařil také v soutěži
Klokan 2016, kde svým mimořádným úspěchem s obdivuhodným
plným počtem bodů obsadil rovněž 1. místo.
V Pythagoriádě se řeší většinou
obtížné logické příklady a ani Tomáš Lukšík ze 7. třídy, který získal
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2. místo v okrese, se v ní rozhodně neztratil. Našim žákům blahopřejeme. Mgr. Rostislav Gorecký

Předdškolláci učeení zvvládlli
Rok se s rokem sešel a předškolákům se pomalu blíží zahájení
školní docházky. Ještě dva měsíce
potrvá, než se ve škole všichni setkají, ale my už teď víme, že to pro
ně nebude žádná velká neznámá.
Věříme, že se na svůj první školní
den všichni těší. A proč taky ne?
Vždyť už tu byli několikrát s rodiči, např. na Dnu otevřených dveří,
u zápisu do 1. třídy i na Podzimní
a Zimní školičce. Při posledním setkání v Den předškoláka to zvládli
dokonce sami. Procvičili si vše, co
by předškoláci měli zvládat. Škola
už pro ně není něčím neznámým
či snad strašákem, ale naopak místem, které znají. A tak se mohou
bez obav do první třídy těšit. Přejeme dětem i rodičům krásné bezstarostné léto a v září na viděnou,
prvňáčci!
Mgr. Darja Konečná

Vysttoupeení naa osslaaváchh
města Sllavičínn
V sobotu 28. května 2016 vypukly velké oslavy na počest 760. výročí první písemné zmínky města

Slavičín. Centrum dění bylo v zámeckém parku a na letní scéně,
kde probíhal hlavní program. Postupně se představila všechna školská zařízení a z naší školy nemohl chybět Slavičánek, mažoretky
a roztleskávačky.
Soubor Slavičánek se nejprve předvedl s pásmem Na pastvě,
poté se svou hrou Na ptáčky vystoupili nejmladší členové souboru. V třetím tanečním pásmu s názvem Až do Jičína ti starší předvedli, jaké tance a zpěv ve Slavičánku už zvládli.
Mažoretky vystoupily v kostýmech, které ještě voněly novotou.
O tento soubor je ze strany děvčat

Zprávy z domečku
Pro děti nastává
á ta nejhezčí čá
ást roku – prázd
dniny a i dospěláci se
těší na svoji dovolenou. V dětskýcch hlavičkách užž jsou naspřádány ty
nejrůznější sny. Přeedstava může být pro každého
o jiná; vejde se do ní
třeba babička, prázzdniny s rodičii, letní tábor… Hlava naprosto vytěsnila starosti toho ty
ypu, že se nech
hce ráno vstávat, natož jít do školy, co
umím či neumím, povede-li se píísemka či ne, neezasedl-li si náhodou
na mne někdo...? Konec června vybízí k rekapitu
ulaci. U dětí je tomu
tak prostřednictvím
m školního vysvědčení.
Rekapitulujeme i my v DDM. Zvažujeme, co se povedlo, co nepovedlo, jestli byli naši kllienti, předevšším děti školního
o věku, s naší nabídkou spokojeni, do jaké míry se ná
ám podařilo nap
plnit představy o plánech pro školní rok
k. Domnívámee se, že i když zcela určitě jsme všem
nemohli vyhovět, udělali jsme, jak
ko kolektiv interrních i externích pracovníků, pro chod zařízení, co jsm
me mohli. Kolektiivu interních pracovníků je třeba poděk
kovat nejen za čas, který své prráci věnovali v rámci
hlavního pracovníh
ho poměru, ale bez nadsázky za
a desítky hodin věnovaných zařízení nav
víc. U zařízeníí našeho typu neelze počítat s pracovní dobou
u v tom klasickém slova smyslu
u. To by asi u nás nefungovalo. Víme, že nás mnohdy překva
apí práce navíc právě
v mimopracovní dobu. Některá z povin
nností si vyžádá řešení po tom
mto čase, jsou zde soboty, ned
děle, prázdninový čas.
Se vším jsme se dokázali velice slušněě „porvat“, protože sestava v to
omto zařízení je natolik solidn
ní, empatická k problematice zařízení, že to pro-

velký zájem a pro mnohá z nich
bylo vystoupení na oslavách města
premiérou. O to více máme radost
z příznivého ohlasu a pochvaly ze
strany diváků i rodičů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc rodičům vystupujících dětí. Dále pak městu Slavičín za ﬁnanční podporu, díky
které byly mažoretkám zakoupeny nové stejnokroje.
Mgr. V. Dorúšková,
Mgr. M. Zálešáková

Projjekt Ze škoolníích
laavicc do přírodyy
S cílem obnovit školní zahradu
při ZŠ Slavičín-Vlára, aby se sta-

la místem pro poznání, setkávání
i relaxaci, jsme zpracovali projekt
s názvem Ze školních lavic do přírody a podali žádost ke Krajskému úřadu Zlínského kraje. Uspěli jsme a naše žádost o poskytnutí podpory s částkou 65 000 Kč
v rámci programu Podpora ekologických aktivit v kraji byla vybrána a schválena.
Žáky i učitele čeká spousta práce. Na vytvoření školní zahrady
s venkovní učebnou s pergolou,
záhony bylin, keřů, naučnou stezkou s informačními panely, hmatovým chodníčkem, hmyzím hotelem a dalšími komponenty budou
společně pracovat do května roku
2017. Naší snahou je vytvořit prostředí, které bude možné využívat ve výuce, k činnosti ekotýmů
a také jako oddechové místo pro
školní družinu a zájmové kroužky.
Mgr. Jana Pinďáková

Vedení ZŠ Slavičín-Vlára přeje všem žákům prosluněné prázdniny, pedagogům, rodičům i příznivcům školy příjemnou dovolenou a krásné léto. Těšíme se
na shledanou v příštím školním
roce 2016/2017.

stěě jd
de… S obrovskou úctou smekám
m
přřed in
nterními pracovníky a za jejich
h
neesna
adnou práci v tomto školním rocee
jim
m moc a moc děkuji. Pokud jsou dob
bréé vzttahy na pracovišti a dobré vzta
ahy
y ceelk
kově mezi lidmi, jde všechno
o.
Já
á jseem se o tom přesvědčila na vlasttníí ků
ůži, jelikož pokud bych neměla
a
po
odpo
oru od své rodiny, spolupracov
vnííků, rodičů s dětmi a zřizovatele, urrčittě by mé začátky ve funkci ředitelky
y
by
yly o moc těžší. Opravdu velké díky
y.
A jaký byl v DDM květen a červen?
31
1. května 2016 – keramické tvořeeníí v rám
mci výukového programu s MŠ
Š
Malé Pole
10
0. června 2016 – akce pro rodiičee s dětmi „Soutěž o největší bubliino
ový tu
unel“
27
7. června 2016 – výlet do DinoParrku
u a ZOO Parku ve Vyškově pro rod
diče a děti, žáky
y ZŠ praktické a ZŠ
sp
peciiální a pro klienty Charity sv. Vo
ojtěcha Slavičíín. Výlet byl ﬁnančněě po
odpořen z dotace města Slavičín
n.
Jižž v minulém čísle zpravodaje jsm
me vás informo
ovali o úspěchu
u skupiiny TAMARIND v krajské soutěži Světlo Orientu
u, kde holky zísskaly
zla
atý pohár a drželi jsme jim pěsti do postupovéh
ho národního kola.
Děěvčata nezklamala a dne 21. květn
na 2016 obhájily 1. místo a do
ovezly si opět zlaté medaile. Skupině TA
AMARIND – Ka
atce Carasové, Janě
Vá
áňo
ové a Terezce Čížové moc blahopřejeme k tak velkému úspěcchu.
Za
a spolupráci rovněž děkuji zřizovateli a všem
m subjektům pa
articipu
ujícím
m spolu s námi na úseku mimo
oškolní činnostti i subjektům ostatníím. Dětem přeji co nejkrásnější prá
ázdniny.
Ivana Fojtík
ková, ředitelka DDM

www.mesto-slavicin.cz
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XVI. ročník nohejbalového turnaje
O pohár starosty vyhráli Bylničané

Na slavičínských kurtech za sokolovnou se v sobotu 11. června
2016 odehrál již XVI. ročník tradičního turnaje v nohejbalu trojic O pohár starosty města Slavičína. Turnaj se hrál za nepříznivého počasí za stálého deště a podmínky pro hráče i pořadatele byly
opravdu náročné. Do Slavičína se
sjelo nakonec osm týmů ze širokého okolí a favority bylo od začátku
potřeba hledat mezi celky z Bylnice a z Bohuslavic nad Vláří a zkřížit
cestu do ﬁnále jim mohly i některé

kvalitní domácí týmy, jako Studeníci, Klukovna.cz (bývalá HOPA)
nebo Carveři. Podruhé v historii
se v turnaji představily hrádecké
týmy Nýmandi a Delirium Tremens. V turnaji však chyběl kvůli zranění některých hráčů obhájce loňského prvenství z Brumova.
Osm mužstev bylo nakonec rozděleno do dvou skupin po čtyřech
účastnících, když všechny čtyři
celky z každé skupiny postupovaly do čtvrtﬁnále. V základních
skupinách k velkým překvape-

ním na úkor favoritů nedošlo, dobrými výkony se prezentoval tým
Delirium Tremens z Hrádku, který ve skupině porazil místní Carvery. Ve čtvrtﬁnále hrádečtí Nýmandi potrápili domácí tým Klukovna.cz a další dramatický pětisetový duel se odehrál mezi celkem
z Bohuslavic nad Vláří a hrádeckým Deliriem. V semiﬁnále byla
k vidění skvělá utkání, Klukovna.
cz nestačila na Bylnici a domácí Studeníci přehráli Bohuslavice
nad Vláří. Souboj o bronz rozhodl až jediný míč ve prospěch Klukovny.cz.
V kvalitním ﬁnálovém utkání
dominovali Bylničané, nejlepší
smečař turnaje David Šenkeřík nakonec dovedl Bylnici k celkovému
prvenství. Druhé místo patří slavičínským Studeníkům, v jejichž sestavě se objevil i vicemistr světa
v kuželkách Rosťa Gorecký. Turnaj se nakonec i přes nepřízeň počasí vydařil, za což patří velké poděkování slavičínskému infocentru. Dalším z nohejbalových turnajů konaných ve Slavičíně, bude
v úterý 5. července 2016 již XVIII.

ročník Jerevan cupu, který se hraje v rámci Park párty na antukových kurtech v zámeckém parku.
Konečné pořadí XVI. ročníku
O pohár starosty:
1. Bylnica
2. Studeníci (Slavičín)
3. Klukovna.cz (Slavičín)
4. Bohuslavice nad Vláří
Nejlepší hráč:
Tomáš Studeník (Studeníci)
Nejlepší smečař:
David Šenkeřík (Bylnica)
Nejlepší univerzál:
Michal Kročil (Delirium Tremens)
Nejstarší hráč:
Bronislav Studeník
(SKP Slavičín)
Cena starosty fair play:
Jiří Havlín (Nýmandi)
Petr Koseček

Mezinárodní přátelský zápas
internacionálů ve Slavičíně
V sobotu 28. května 2016 se
ve Slavičíně na místním fotbalovém stadionu představilo velmi zkušené mužstvo ze Slovenska – starobylého města Levoče.
V den výročí 760 let města Slavičína se za slunného odpoledne sešli
internacionálové Slavičína a slovenské Levoče na fotbalovém hřišti ve Slavičíně a sehráli zde přátelský zápas. Samotný průběh utkání byl pro diváky určitě fotbalovou lahůdkou. Branky totiž padaly
do obou sítí a parádních akcí bylo
vidět opravdu spousta na každé
straně. V obou týmech hráli zkušení fotbalisté a i přes vyšší věk některých hráčů to byl parádní mač.
Bylo o co hrát, i když domácí vedli v 80. minutě už 4:2, zdálo se, že
soupeř odjede s prázdnou. Opak

byl však pravdou. Hosté dokázali totiž v samotném závěru dvěma
góly vyrovnat na konečných 4:4.
O vítězi mezinárodního klání
tak musely rozhodovat pokutové
kopy, které lépe zvládli domácí
hráči a vyhráli tak 5:4. Rozhodující penaltu proměnil Miky Both.
Po utkání obě mužstva u dobrého
jídla a pití ještě vše znovu rozebrala a poté navštívila oslavy v přilehlém parku. Na závěr je potřeba poděkovat hostům za to, že vůbec přijeli do Slavičína, vždyť cesta jim
trvala přes tři hodiny a auty urazili více než 260 km k nám a zase
domů. Velký dík patří organizátorovi této fotbalové akce panu Milanu Ptáčkovi a někdejšímu hráči
FC TVD v době vojenské povinné služby panu Standovi Gejdo-

Turnaj v nohejbale dvojic
Dne 28. května 2016 se na kurtech v zámeckém parku uskutečnil již druhý ročník nohejbalového
turnaje dvojic, který přilákal celkem devět týmů. Ty byly rozděleny do dvou základních skupin, ze
kterých vždy čtyři nejlepší postupovaly do vyřazovací části turnaje.
Obsazení turnaje bylo poměrně kvalitní a velmi vyrovnané,

o čemž vypovídá i fakt, že v jedné skupině o konečném pořadí
mezi třemi týmy rozhodoval počet
uhraných míčů. Ani ve vyřazovací části tomu nebylo jinak a v celkem osmi odehraných zápasech,
s výjimkou dvou, musel o vítězi
rozhodovat až třetí set.
Finále bylo reprízou loňského souboje, kdy po prvním vy-

šovi, který poděkoval všem hráčům, a také sudímu, který zápas
s přehledem odpískal.
Legendy Slavičín – FK Levoča
SK 4:4
Soupisky mužstev:
Legendy Slavičín: A. Ocelík – L.
Argaláš, D. Majc, M. Adámek, Š.
Heiník, J. Váňa, M. Struhař, P. Lukáš, R. Bartoš, M. Strnad, P. Abrahám, I. Sokolovič, Z. Valenta, M.
Both, R. Frýzelka, J. Šándor a M.

Ptáček ml.
Trenér: Jaromír Smolek
Vedoucí mužstva: Milan Ptáček
FK Levoča: L. Kubík, Vl. Russin,
M. Zahuranec, S. Gejdoš st., S.
Gejdoš ml., L. Peklanský, R. Bašista, D. Kráčko, R. Faltin, M. Lipták,
M. Comba, M. Bocko, Š. Láclav, J.
Kočiš, M. Cardoso a M. Wagner
Trenér: Stanislav Gejdoš st.
Rozhodčí zápasu: Alois Strnad
Alois Strnad

hraném setu a dobře rozehraném třetím setu tým Studeníků
opět podlehl týmu PUB z Bylnice. V zápase o třetí místo nakonec post na bedně urvali nováčci ze Vsetína, když, jak jinak než
ve třetím setu, udolali tým Mačetofců z Bylnice.
Nejlepším smečařem turnaje se
stal David Šenkeřík z týmu PUB,
nejlepším polařem pak Daniel Hořák z týmu Hořáci. Cenu za nejzkušenější tým obdrželi borci z SKP,

kteří potvrdili, že mnozí nohejbalisté s věkem zrají jak víno.
Velké poděkování patří městu
Slavičín, které celou akci ﬁnančně
podpořilo a umožnilo nám tak pro
hráče vytvořit adekvátní zázemí.
Konečné pořadí turnaje:
 PUB (David Šenkeřík, Michal
Novák)
 Studeníci (Radim Studeník, Tomáš Studeník)
 Vsetín (Karel Šopa, Petr Šopa)
Tomáš Studeník
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Velký úspěch mladých
slavičínských ﬂorbalistek
Mladé hráčky SK Snipers Slavičín na podzim vyhrály všechna
utkání v Brně na turnaji O pohár
hejtmana Jihomoravského kraje. Ještě větší úspěch slavičínské
ﬂorbalistky zažily dne 15. května
2016, kdy si podmanily celou Moravu, když vyhrály mezinárodní
turnaj starších žákyň v Olomouci. Slavičanky postupně v základní skupině porazily Znojmo 1:0,
utkání rozhodla Hlaďová pouhých patnáct sekund před koncem. Dále hráčky Snipers zdolaly brněnské Bulldogs 3:0, když
od začátku měly utkání pod kontrolou, branky – Čížová 2, Hovězáková. V dalším duelu je čekal
poměrně snadný soupeř z brněnských Židenic a byla z toho výhra
6:0, branky zaznamenaly Hlaďová
2, Mikulcová, Machů Klára, Rozenbergová a Hověžáková. V posledním utkání v základní skupině Slavičanky porazily brněn-

ské Aligators 4:2, kdy prohrávaly 0:1, ale zápas otočily po gólech
Hlaďové, Rozenbergové, Čížové
a Hovězákové.
Ve ﬁnálové skupině hráčky Snipers nejdříve udolaly Olomouc 3:2,
potom co v polovině utkání prohrávaly 0:2, ale bojovaly až do konce a podařilo se jim zápas náležitě otočit po dvou trefách Čížové
a jedné Hověžákové. Slavičanky
pak v posledním vystoupení čekalo Kysucké Nové Město 3:3, mistr
Slovenska v kategorii starších žákyň. V utkání dvakrát Slavičanky
vedly, pak prohrávaly 2:3, v poslední minutě naštěstí vyrovnala Hovězáková. O 1. místě v turnaji pro
Snipers rozhodlo vzájemné utkání s Olomoucí a tým z Valašska
v turnaji nakonec nepoznal hořkost porážky.
Celý tým byl velice dobře připraven po fyzické stránce a nasazením až do konce utkání před-

Devátý ročník Memoriálu
Františka Strnada v malé kopané
Letošním hostem je
j bývalý
ý ý fotbalový
reprezentant ČR Zdeněk Grygera!

horní řada: Pavla Manová – trenérka, Nikola Maružánová – vedoucí
družstva, Katka Dědková, Eliška Mikulcová, Adéla Viktorínová, Šarlota
Hověžáková, Lubka Hovězáková a Martin Drgoň – trenér
dolní řada: Petra Kubasová, Adéla Hlaďová, Vendula Rozenbergová, Klára Machů, Verča Hubíková, Julie Urbanová a Gábina Čížová
leží: Ondra Valigurčin – kondiční trenér a Aneta Machů – brankářka

čil ostatní, poděkování trenérům.
Za dobré výkony v průběhu uplynulé sezony byly Gábina Čížová,
Lubka Hovězáková, Adéla Hlaďová a brankářka Aneta Machů povolány do výběru Jihomoravského a Zlínského kraje, který repre-

zentovaly na turnaji krajů v jihočeském Jindřichově Hradci.
Poděkování patří i sponzorům
týmu – Autodoprava Jiří Vrána
a Rychlé občerstvení Libor Číž
a také městu Slavičín.
Rudolf Novotný

JEEREV
VAN
N
CUP

...My, co nezapomínáme, vás
srdečně zveme, abyste vzpomněli...

XIII. ročník
memoriálu
Jožky
Hrnčiříka
nohejbal trojic, kuželky
(nutné boty na přezutí!)

turnnaj
v noohejjbalu
5. července 2016
antukové kurty
v zámeckém parku
prezentace: 9.00 hodin

Pr vní srpnovou sobotu –
6. srpna 2016 – se uskuteční od
8.00 hodin v Lipině u Valašských
Klobouk devátý ročník Memoriálu Františka Strnada v malé
kopané s mezinárodní účastí. Je
připraven celodenní doprovodný
program – ukázky silničních
motocyklů, techniky Policie ČR,
záchranné služby, sboru dobrovolných hasičů, dále skákací
hrad, malování na obličej a jízdy
na koních pro děti, vystoupení
cimbálové muziky Vincúch
a taneční skupiny Tamarind. Již
tradičně budou z nebe „padat bonbony“. Ve večerních hodinách je

připravena velkoplošná projekce
uplynulých ročníků, na 22.00
hodin ohňost roj a dále diskotéka diskžokejů regionálních
rádií. Hostem letošního ročníku
memoriálu je bývalý fotbalový
reprezentant ČR Zdeněk Grygera.
Memoriál tradičně podpoří Nadaci Korunku Luhačovice, která
pomáhá dětem, se kterými se
život nemazlí! Záštitu nad akcí
převzal radní Zlínského kraje
pro oblast školství, mládež a sport
PaedDr. Petr Navrátil.
P ř i h lášky pět ič len ných
družstev a info o akci: Mgr. Aleš
Ptáček – tel.: 603 919 154.

Přihláškky: pod
dávejte do
o
4. července 2016 u Petra Koseečka,
tellefon: 731 598 200,,
e-mail: pekkosan@
@seznam..czz.

16. července 2016,
od 8.00 hodin
areál kuželny Slavičín
(zámecký park)
Poplatek za mužstvo: 180 Kč.
Bohaté občerstvení zajištěno!
(pivo, nealko, alko, gril, klobásy...)
Akce se koná za každého počasí.
Moderuje DJ Aleš Ptáček.
Uzávěrka přihlášek a informace
do 15. července 2016
(p. Hrnčiřík, tel.: 602 506 990).
Těšíme se na vaši účast.

Orelská liga
g
2015/2016
/
ve ﬂorbale

Dorostenci SK Snipers
Slavičín se zúčastnili orelské
ligy ve florbale. Z východní
skupiny postoupili z třetího
místa do užšího ﬁnále v Dolních
Bojanovicích, kde nakonec obsadili 6. místo.
Josef Vlček

www.mesto-slavicin.cz
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Nohejbalový
turnaj trojic Divnice
13
3. srpn
na 2016
6 od
d 13
3.00 ho
odin
na
a hřišti v Divn
nicích
Přihllášk
ky:
Jakub Zvonníček,
tel.: 725 039 68
89,
kzvon@ccenttrum.cz
Večerní zá
ábava
na
a hřišti od 19..00 hodin
Hrraje kapela Nighht Rain

MC Slavičín
M

Již po šesté jsme se sešli v Hrádku na Dětském olympijském dnu.
Děkujeme všem návštěvníkům
za hojnou účast a také všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této úžasné akci pro děti
podíleli.
Tým Rodinného
a mateřského centra Slavičín
Tato akce byla ﬁnančně podpořena městem Slavičín, Nadací
Synot a Sociálním fondem Zlínského kraje.

Dovolená v ordinacích lékařů
MUDr. Jolana Malotová oznamuje, že
ve dnech 4. – 8. července 2016 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík.

 MUDr. Radmila Pinďáková oznamuje, že
ve dnech 21. července – 10. srpna 2016
neordinuje. Zastupuje MUDr. Roman Überall.

MUDr. Roman Űberall oznamuje, že
ve dnech 11. – 20. července 2016 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková
na poliklinice.

 MUDr. Jiří Henčl oznamuje,
že ve dnech 25. července –
5. srpna 2016 neordinuje. Akutní případy
budou ošetřeny v krajské nemocnici ve Zlíně.

MUDr. Jiří Zabloudil oznamuje, že
ve dnech 18. – 27. července 2016 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Marie Častulíková.

 MUDr. Petr Zemčík oznamuje, že ve dnech
1. – 12. srpna neordinuje.
Zastupuje MUDr. Jolana Malotová

Rodinné a mateřské centrum
Slavičín, z. s., pořádá:
Příměstský tábor Malý badatel + pejsci Dara a Bella
25. – 29. července 2016, Nevšová
– areál SDH na hřišti), cena 850 Kč
(170 Kč na den), tábor je pro děti
od 5 let
Vedoucí tábora: Daniela Kuncová
Program tábora: zábavné vědecké pokusy, pobyt v přírodě, sportovní hry, vycházky do lesa, jak se
psi cvičí, jak se učí triky, jak se staráme a chováme ke psům. Na děti
čekají také soutěže, hry, zábavné
kvízy, zábavná laboratoř, soutěžní
stezka o zvířatech, výlety do lesa.
V ceně tábora je zahrnuto: 2x denně svačina, oběd, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, materiální zajištění, program.
Příměstský tábor s pejsky Darou a Bellou
22. – 26. srpna 2016, Rokytnice (41 budova – u hřiště), cena:
850 Kč (170 Kč na den), je určen
pro děti od 5 let

Vedoucí tábora: Daniela Kuncová
Pro děti je připraven velmi
pestrý program, k němuž patří, seznámení se s životem psů,
dozvědí se, jak se psi cvičí, jak
se učí triky, jak se staráme a chováme ke psům, ale i k jiným zvířatům. Kde všude se dají využít
psi. Co je to canisterapie? Na děti
čekají také soutěže, hry, zábavné kvízy, zábavná laboratoř, soutěžní stezka o zvířatech, výlety do lesa.
V ceně tábora je zahrnuto: 2x denně svačina, oběd, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, materiální zajištění, program, celodenní výlet.

Pohádkový příměstský tábor
18. 7. – 22. 7. 2016, Rokytnice
(41 budova – u hřiště), cena:
850 Kč (170 Kč na den), je určen
pro děti od 5 let
Vedoucí tábora: Lenka Tomečková, tel. 732 343 379
Program tábora: Pro děti je připraven velmi pestrý program

Činnost Klubu důchodců v roce 2016
Klub důchodců Slavičín se
schází v budově Městské knihovny
Slavičín. V jejích prostorách probíhá pravidelná klubová činnost.
Účastníme se přednášek a besed
o zdraví či o dalších zajímavých tématech. Dne 25. května 2016 jsme
navštívily Městské muzeum Slavi-

čín. Zde nás provázel vedoucí muzea pan Josef Ščuglík, který prohlídku doplnil velmi pěkným výkladem. Dne 8. června byla u nás
v klubu beseda s tiskovou mluvčí zlínské policie paní Monikou
Kozumplíkovou. Upozornila nás
mimo jiné na nástrahy tzv. šmejdů,

ky zaměřen. Děti prožijí: pirátský
den, pohádkový den, cestu kolem
světa, sportovní den aj. Na děti
čekají také soutěže, hry, zábavné kvízy, zábavná laboratoř, kreativní dílny, hrajeme si se stavebnicemi, výlety do lesa aj.
V ceně tábora je zahrnuto:
2x denně svačina, oběd, pitný
režim, pedagogický a zdravotní
dozor, materiální zajištění, veškerý program, sladká odměna,
drobná cena.
Organizovaný program těchto příměstských táborů probíhá
od 8.00 hod. do 16.00 hodin (možnost příchodu již od 7.00).
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Goňová, tel. 731 870 221,
gonova@mc.slavicin.org
Více informací o programu
a přihlášku najdete na webových a facebookových stránkách
Rodinného a mateřského centra
Slavičín (lze ji vyplnit i online).
Přihlášky prosím odevzdejte
do 10. července 2016.

Poděkování

různých podomních obchodníků,
falešných opravářů či pracovníků
různých společností, a zdůraznila,
abychom nepouštěly do bytu nikoho, koho neznáme.
V rámci klubových setkání rovněž navštěvujeme kulturní a společenské akce, které se ve městě
konají, a vypomáháme s organizováním některých akcí. Za příznivého počasí podnikáme zdravotní vycházky v přírodě či výlety do okolí Slavičína.
Činnost Klubu důchodců je ﬁnančně podpořena městem Slavičín.
Jiřina Brlicová,
vedoucí Klubu důchodců

Členky Diaklubu Slavičín
děkují všem, kteří se ve čtvrtek
9. června 2016 zúčastnili Diabetického dne. Děkujeme především Městskému infocentru Slavičín, Městské knihovně Slavičín, účinkujícím dětem a rovněž
městu Slavičín, bez jehož ﬁnanční podpory by se akce neobešla.
Božena Filáková,
vedoucí Diaklubu Slavičín
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Jak jsme hráli pétanque

Už vloni přišlo pozvání pro členy našeho klubu seniorů od členky Rady Zlínského kraje Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, která tuto
akci zaštiťuje, na turnaj v pétanque. Nikdy jsme tento druh sportu nehráli, tak se mi nepodařilo ni-

koho pro Senior Cup zlákat. Letos
už to vyšlo a přesto, že jsme netušili, do čeho to vůbec jdeme, přihlášku jsme poslali. Dne 26. května 2016 jsme odjeli na turnaj s tím,
že se podíváme, nasbíráme zkušenosti, zkrátka uvidíme. Po prezentaci jsme byli rozděleni do šesti
družstev. V každém družstvu hrálo
sedm týmů. Po rozlosování v jednotlivých družstvech přišlo naše
první překvapení. Nejenže jsme nikdy neviděli, jak se pétanque hraje, v základním kole jsme si vylosovali číslo jedna a v našem družstvu jsme začínali hrát jako první
tým. Nedělali jsme si velké naděje a byli jsme připraveni na vypadnutí v prvním kole i na umístění
na posledním místě. Druhé překva-

pení přišlo, když se sečetly body
a bylo nám oznámeno, že ze sedmi
týmů základní skupiny, kdy hrál
každý tým s každým, jsme do semiﬁnále postoupili s největším počtem bodů právě my. V semiﬁnále
už pokračovalo jen šest týmů. Neuvěřitelné se stalo skutkem, náš
tým byl ve ﬁnále a před námi poslední zápas o první a druhé místo.
Vítězství nám uniklo v posledním
kole, kdy nás závěrečným hodem
porazilo družstvo z Bystřice pod
Hostýnem. I tak to byl pro nás obrovský úspěch a velká zkušenost.
Ze 42 družstev z celého Zlínského kraje jsme skončili na 2. místě!
Získali jsme pro náš klub stříbrné
medaile a pohár. Každý z našeho
týmu obdržel poukázku do wellness a do kavárny na zákusek.
Všichni jsme si odnesli spoustu

společných zážitků ze sportovního klání a příjemně prožitého dne.
A ještě máme od paní Mgr. Nersesjan příslib sponzorského daru
v podobě soupravy pro hru pétanque. Mohli bychom tedy začít trénovat na příští rok a snad i zapojit
další členy našeho klubu. Objevili
jsme, že pétanque je sport, který
se dá provozovat v každém věku.
Máme obrovskou radost, že jsme
uspěli a dobře reprezentovali nejen náš klub seniorů, ale také naši
obec Divnice, která je součástí Slavičína. Děkujeme všem pořadatelům za vydařenou akci, za možnost poznat a vyzkoušet něco nového a za příležitost nových setkání.
Za tým Senioři z Divnic
Věra Pešková, Josef Pešek,
Ludmila Palkovičová,
Miroslava Řiháková

Mladí záchranáři v akci
Soutěž s branně zdravotnickou tematikou Helfíkův kotár je určená žákům pátých tříd základních škol. Pro děti je atraktivní tím, že
odbornou tematiku přednášejí profesionálové. Mladí záchranáři mají
možnost ověřit si nabyté vědomosti v modelových situacích s reálně
namaskovanými ﬁguranty. Letošního 15. ročníku, který se konal dne
11. června 2016 v Pivečkově lesoparku ve Slavičíně, se zúčastnilo celkem 36 dvoučlenných hlídek z jedenácti základních škol. Na trati bylo
připraveno osm stanovišť. Přestože nám letos počasí nepřálo, děti dokázaly, že nejsou z cukru, a na výbornou obstály v situacích, které by
leckdy mohly být velkým oříškem i pro dospělé. První místo a putovní pohár vybojovali žáci ZŠ Slavičín-Vlára, druhé místo obsadila ZŠ
Slavičín – Malé Pole a třetí místo patřilo ZŠ Valašské Klobouky. Velké poděkování patří záchranářům ze ZZSZK, členům hasičského záchranného sboru, policistům místního oddělení, kteří na organizaci
spolupracovali. Tato akce byla ﬁnančně podpořena městem Slavičín a
dále sponzory, ke kterým tradičně patří Autoklub Barum Czech Rally
Zlín, BTH Slavičín, spol. s r. o., EKOFILTR, spol. s r. o., Gabko David,
LAVR design, BTC Trade, s. r. o., Outdoor-a-sport.cz Slavičín, RASSO,
TOP-TRIO s. r. o., Vamak, s. r. o., a paní Malychová Hrádek.
Za organizátory Pavla Sudková

Na kole dětem ve Slavičíně
V pátek 3. června 2016 dopoledne k nám do Slavičína dorazil
z Vlachovic peloton veřejné cyklotour Na kole dětem, v jehož čele
jel duchovní otec tohoto projektu
Josef Zimovčák na vysokém kole.
Pro účastníky jízdy bylo před
slavičínskou radnicí přichystáno drobné občerstvení a milé hudební vystoupení zpěvaček ze
základní školy Vlára. Oﬁciální
setkání pelotonu s představiteli
města proběhlo za účasti starosty Slavičína Ing. Jaroslava Končického a pana PaedDr. Petra Navrátila, radního Zlínského kraje
pro školství a sport. Oba vyjádřili podporu a díky organizátorům
tohoto zajímavého projektu, jenž
ﬁ nancuje rekondiční pobyty pro
děti po onkologickém onemocně-

ní. Město Slavičín přispělo nadačnímu fondu Na kole dětem částkou 5 000 Kč, pan Navrátil daroval 2 000 Kč.
Ze Slavičína se peloton vydal
směrem na Štítnou nad Vláří, kde
měl další zastávku. K cyklotour
se připojili i cyklisté ze Slavičína
z řad žáků, učitelů i rodičů. Svou
podporu projektu nejen slovy, ale
i činem vyjádřil i starosta města
pan Končický, který jel s pelotonem zbytek 2. etapy.
Přejme dětem, jimž je projekt
věnován, ať jim přinese do života znovu radost, a jeho organizátorům a podporovatelům ať poskytne nejen pocit dobrého skutku, ale ať je tento zážitek celkově obohatí.
Jitka Pfeiferová

Slavičín má aplikaci pro chytré telefony

Aplikace s jednoduch
hý m názvem Město Sllavičín bud
de sloužit
občanů
ů m Sla
avičína i t u ristům
k lepšíí inforr movanosti o dění
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uje web
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z právy
y z měsstských orgga nizací,
fotogallerii a v neposledn
n í řadě
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u ltt urních
a sporttovních
h akcích.
Apll ikace vznik la v dí lně

společn
nosti T RIPON MOBILE
a byla vy
y tvořeena v systém
mu PepiAp
pp (ww
w w.pep
piapp.cz). „U
Užiitečná
je ve svéé přehllednosti a příí stupu
k inform
macím
m. Důležitým
m markee t i ngo
o v ý m nást rojem
m jsou
ta k z va né pu
u sh oz na m o vac í
zp
právy, které jsou zdarm
ma zasílán
ny všeem uživatelům ap
plii kace,
na
a příkll ad o aktuálním
m dění
v obci,““ vysv
větluje výho
ody aplik
k ace spolu
u zakladatel L ibor
Kllapeč.
Aplik
k aci M ěsto Slav
v ičč ín si
mů
ů žetee zdarr ma stáhn
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u t ze
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Jitka Pffeifferová
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Městská knihovna
Knihovna dětem i dospělým
Spolu s nadcházejícím příjemným obdobím léta nastal čas
i na pololetní bilanci dění v Městské knihovně Slavičín. Během roku
se knihovna soustředila na svou
roli knižní instituce a věnovala
svou pozornost v oblasti výpůjčních služeb zájemcům o literaturu všech věkových kategorií. Zde
se zaměřila na plnění čtenářských
přání v podobě pořizování atraktivních titulů a také na zajišťování
odborných materiálů a dokumentů pro studijní účely. Nemalý podíl měla i na kulturních a vzdělávacích aktivitách ve městě, jejichž
cílem bylo oslovit všechny věkové
skupiny od předškoláčků až po seniory. Nejmladší generaci návštěvníků zastupovaly děti z mateřských škol, které absolvovaly seznámení s knihovnou díky cyklu
zábavných dopoledních pořadů
s názvem Svět plný barev a tvarů. Programy pro školní mládež
se taktéž vyznačovaly pestrostí
z hlediska interaktivních, scénických a soutěžních prvků. Jednak
proto, aby vhodně doplnily výuku
a zároveň nenudily. Žáci a studenti všech místních škol se takto seznámili s literárními žánry a autory pomocí besed a fotoprojekcí,
jejichž spektrum bylo vskutku široké. Z nich je možné zmínit zde
jen některé, např. Pověsti z Valašska, Mrazivé příběhy, Darebové a rošťandy, Cestopisy ze všech
koutů světa, Zásady správného
chování pro děti, Pohádkové vandrování, S JežiBábou za zábavou,
Úvod do světa fantasy, Večerníčkovo povídání, Pocta Shakespearovi aj. Proběhlo i tradiční pasování žáků prvních tříd na čtenáře,
jímž byl věnován Den s knihou pro
prvňáčka, kdy každé z dětí získalo knihu zdarma v rámci projektu Už jsem čtenář.
Velmi vítanými návštěvníky
jsou v knihovně každým rokem
mladí klienti Charity sv. Vojtěcha,
kteří se letos velmi dobře pobavili
na oblíbeném Kvizohraní a v tzv.
Klubu koumáků, kde měli možnost prokázat všeobecný rozhled
a také smysl pro legraci. Děti ze
sdružení Přátelé z lásky se následně „s veselou náladou projely zoologickou zahradou”, což byl zároveň název pořadu plného rozmanité aktivizace. I u žáků ZŠ praktické a speciální školy se akce podobného typu setkala s úspěchem.
Druhá skupina žáků této školy pak

předvedla své znalosti ve velkém
kvizu Superhrdinové knižních i ﬁlmových příběhů.
Seniorské kluby provozující
svou činnost pod střechou knihovny také uvítaly nabídku různorodých aktivit, které pro ně byly
v první polovině roku realizovány – např. Z valašských kotárů
(pásmo písní a tanečků dětí z MŠ
Vlára proložené lidovým vyprávěním a četbou o starých časech
v podání knihovnic), přednášky
Mgr. Daniely Haluškové Kvardové Zdraví a váha a Tipy pro zdraví, přednášku Mgr. Davida Valůška o ﬁrmě Baťa, vědomostní kvizy pro starší a pokročilé, soutěž
Slavičínský pamětník, uspořádanou na počest 760. výročí Slavičína aj. S úspěchem se u členek
Diaklubu setkala poněkud netradiční akce Noc s Andersenem bez
Andersena, na níž se účastnice zapojily do mnoha vtipně pojatých
soutěží a společenských her. Mimo
jiné je toho večera navštívili zajímaví hosté – světoznámý houslový „virtuos“ a poté i lidový vypravěč v podání pana starosty Ing. Jaroslava Končického.
Slavičínská veřejnost se jako
každým rokem v knihovně setkala
se známými osobnosti nejen z literární branže, případně si mohla vybírat z bohaté nabídky přednášek
vzdělávacího charakteru. Z velmi
navštívených akcí lze jmenovat
např. setkání s publicistou Stanislavem Motlem, přednášku Radka Krause Nejstarší dějiny astronomie, besedu se spisovatelem Josefem Holcmanem a hercem Josefem Náhlovským, poetická zastavení s rodákem Janem Tlukou, cyklus pořadů s osobnostmi Českého
rozhlasu Brno (Toulky českou minulostí, Jak se dělá rozhlas, Morava – země neznámá), vlastivědné putování Mgr. Radka Bednaříka po rozhlednách moravsko-slovenského pomezí, výživové poradenství Bc. Petra Hrušky, poutavé vyprávění Mgr. Davida Valůška
o úspěchu ﬁrmy Baťa nebo praktický kurs Genealogie on-line opět
v jeho režii.
Samostatnou kapitolou je zapojení knihovny do aktivit v rámci významného městského jubilea
– 760 let od první písemné zmínky o Slavičínu. Značnou pozornost veřejnosti upoutala návštěva doc. PhDr. Luďka Galušky, vysoce erudovaného historika, kte-

rý svou přednáškou o Slovanech
na východě Moravy osvětlil jednu z nejstarších dějinných etap
našeho regionu.

Následovala neméně poutavá a hojně navštívená beseda se
členy Klubu přátel historie Slavičínska, zorganizovaná v rámci již
zmíněného výročí. Správce městského muzea pan Josef Ščuglík,
Ing. Miroslav Kadlec, Ing. Karel
Humpola a Mgr. Tomáš Chmela zaujali přítomné nejen hlubokými znalostmi okolností vzniku našeho města, ale i prezentací vzácných dobových dokumentů. Knihovna svým dílem přispěla i k organizaci slavnostního odhalení pamětní desky pplk. in
memoriam Janu Slavíkovi, zdejšímu rodákovi, jenž se angažoval v protiválečném odboji za 2.
světové války. V tento slavný den
bylo jejím stěžejním úkolem přivítat všechny vzácné hosty z řad
válečných veteránů a příslušníků Armády ČR a vytvořit pro ně
přívětivý azyl ve stylu „vojenské

základny”.
Nelze nezmínit pořádání výstav, které patří k již běžnému koloritu knihovny. Z nich bychom
chtěli upozornit jen na ty nejvýznamnější, např. Art Foto Františka Slováka a 3D objekty Jindřicha Karského, Výstava výtvarné
tvorby dětí MŠ Vlára, Výtvarné
práce dětí z kroužků DDM Slavičín. Všem galerijním aktivitám
však dominovala výstava akademického malíře Jaroslava Jeřábka, uspořádaná na počest životního jubilea tohoto jedinečného
valašského umělce.
Tolik alespoň k části knihovnického dění za uplynulé měsíce
tohoto roku, které proběhlo za vynikající spolupráce místních škol,
spolků, organizací i jednotlivců, za což jim náleží naše srdečné poděkování. V nadcházejícím
období prázdnin čeká knihovnu
splnění neméně náročných úkolů spojených s revizí celého jejího knižního fondu včetně fondů
poboček v městských částech. Její
dveře sice zůstanou po dobu revize v červenci veřejnosti uzavřeny, o to více se však budeme těšit
na vaši návštěvu hned počátkem
srpna. Přejeme vám tedy nezapomenutelné prázdninové zážitky
se sluncem nad hlavou a s dobrou četbou vždy po ruce!
Mgr. Gabriela Klabačková

Prázdninová půjčovní doba
v Městské knihovně Slavičín:
červenec: knihovna uzavřena (revize knižního fondu)
srpen: pondělí 7.30 – 15.00 hodin, čtvrtek 7.30–18.00 hodin
polední pauza: 12.00 – 13.00 hodin

Zapište se někomu do života
aneb darujte kostní dřeň
...tak zní slogan kampaně, kterou počátkem května podpořilo město Slavičín ve spolupráci
s městskou knihovnou. Z iniciativy paní Zdenky Wasserbauerové,
zástupkyně Nadace pro transplantace kostní dřeně, byla v pondělí
2. května 2016 na Sokolovně zrealizována přednáška s tematikou
dárcovství pro studenty Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.
Mladým lidem se od paní Wasserbauerové dostalo jak odborného poradenství ohledně případného vstupu do registru dárců, tak
i emotivního vyprávění mnoha
smutných lidských příběhů, které díky lidem ochotným pomoci
vzaly přes všechna úskalí šťastný konec.
Setkání s touto závažnou problematikou zanechalo ve studen-

tech hluboký zážitek, na jehož základě se rozhodli nezůstat lhostejnými a aktivně se zapojit do kampaně přímo darováním krevního
vzorku. Na tomto místě je potřebné
poděkovat pedagogům GJP a SOŠ
za vynikající motivaci k tomuto odhodlání, jmenovitě paní Mgr. Ivaně Procházkové. K této významné akci, jenž proběhla ve čtvrtek

13
9. června 2016, byla přizvána i slavičínská veřejnost. V ordinaci se
proměnila jedna z knihovnických
kluboven, kde se odebírání vzorků
profesionálně a hlavně bez nároku na odměnu zhostila paní Pavla
Sudková, staniční sestra urgentního příjmu Baťovy nemocnice. Administrativních úkonů souvisejících s odběry se ujala paní místostarostka Mgr. Božena Filáková, odborné poradenství po celou dobu
poskytovala paní Zdenka Wasserbauerová. Na nás v knihovně zbyla už jen psychická podpora všech
statečných dárců, kterých se toho
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dne sešlo bezmála čtyřicet.
Touto cestou bychom chtěli vyjádřit nesmírné poděkování
všem dvaceti odvážným studentům a ostatním občanům, že se nebáli podstoupit tento zákrok s vědomím, že tímto trnitá cesta k záchraně lidského života nekončí,
nýbrž teprve začíná.
Zapsat se tímto způsobem někomu do života není vůbec jednoduché. Přesto pevně věříme, že tato
v historii první úspěšná dárcovská
akce u nás ve Slavičíně nezůstane
tou poslední.
Mgr. Gabriela Klabačková
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Srdečně zveme na
VI. ročník setkání
harmonikářů

v pátek
k 15. čeervencee 2016
v 16.00
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n
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První semestr VU3V slavnostně ukončen
V pondělí 6. června 2016 proběhlo v městské knihovně slavnostní ukončení letního semestru Virtuální Univerzity třetího
věku formou závěrečného semináře. Hlavním bodem tohoto dne
„D” bylo předání pamětních listů,
jehož se ujal pan starosta Ing. Jaroslav Končický, který při této
příležitosti povzbudil absolventy
prvního ukončeného semestru
do dalšího studia v našem konzultačním středisku. Všem přítomným byl předán také studijní průkaz, dokladující splnění
všech dílčích zkoušek i zkoušky
nejtěžší – závěrečné. Jak pro absolventy, tak i pro nás, pracovni-

ce knihovny, šlo o radostné chvíle, kdy byla úspěšně završena historicky první etapa tohoto typu
seniorského vzdělávání u nás
ve Slavičíně. Nyní bude následovat dvouměsíční prázdninový oddech a poté začne opět na přelomu září – října další výukový koloběh. Do něj, jak doufáme, opět
bez bázně a hany vstoupí již zkušení studentští harcovníci a přibudou jistě i nováčci.
Všem absolventům ještě jednou
ze srdce blahopřejeme ke skvělému zvládnutí učiva a těšíme se
na viděnou v zimním semestu
2016/2017.
Mgr. Gabriela Klabačková

Koncert
klavírního dua
Pavly Markové
a Johany Kolčavové
Neděle 17. července 2016
v 19.00 hodin
Sál radnice ve Slavičíně
Program:
A. Dvořák: Slovanské tance
op. 72 – kompletní 2. řada
F. Schubert:
Fantazie f moll D 940
B. Smetana: Vltava
Mluvené slovo Pavla Marková
Vstup volný

V neděli 10. července 2016
v 13.00 hodin
si přijďte posedět
a poslechnout pěknou hudbu
do Divnic na taneční kolo.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Městské infocentrum Slavičín
a MO Českého svazu žen
vás zvou na výstavu části
soukromé sbírky paní
Jarmily Tomečkové z Lipové

Krása panenek

Léto s divadlem 2016
Divadelní sezóna pomalu končí a nejen divadlo SemTamFór se
chystá na prázdniny. Jak ovšem
vypadá takové divadlo na prázdninách?
Během července máte také vy
možnost prožít léto s divadlem. Nikam nemusíte jezdit. Divadlo pod
širým nebem přijede za vámi. Během července se na letní scéně
v zámeckém parku a na nádvoří
slavičínského muzea budou střídat
profesionální i amatérská divadla.
V rámci doprovodného programu
proběhne i jedna otevřená zkouška divadla SemTamFór na připravovanou pohádku Pohádky z košíku, během které budou i dětští diváci moci nahlédnout „pod pokličku“
přípravy pohádkového představení. Ti nejodvážnější si mohou i trochu zarežírovat.
Léto s divadlem 2016 pořádá Divadlo SemTamFór společně s městem Slavičín za podpory Fondu kultury Zlínského kraje.
Pro více informací sledujte
www.semtamfor.cz nebo facebookové stránky www.facebook.com/
divadlosemtamfor/.
Těším se na setkání
Jan Julínek, Divadlo SemTamFór

1. července – 31. srpna 2016
v Městském infocentru Slavičín

„Přátelé z lásky“,

sdružení pro handicapované děti
a mládež ze Slavičína a přilehlého okolí, uskutečnilo ve dnech
17. – 19. června 2016 rekondiční pobyt v Horní Bečvě v hotelu
Mesit. V krásném prostředí Beskyd jsme program uzpůsobili
tak, aby si pobyt mohl užít každý.
Tato akce byla ﬁnančně podpořena Nadací Synot a městem
Slavičín.

Kalendář turistických akcí
 24. 7. Hlo
ožecká
á pouť
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VZPOMÍNÁME

Dne 13. července 2016 by se dožil
životního jubilea
j
60 let pan
Václav TOMŠŮ ze Slavičína a dne
6. srpna 2016 uplynou 3 roky od jeho
úmrtí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou vzpomínají
syn Václav s dcerou Laurinkou.

Dne 19. července 2016 vzpomeneme
2. smutné výročí
ý
úmrtí paní
Lenky JANŮJOVÉ, rozené Janouškové.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 30. července 2016 uplyne 5 let
od chvíle, kdy
y nás navždy opustil pan
Jaroslav MASAŘ
Ř ze Slavičína.
S láskou a úctou na něj vzpomínají
manželka Anna a dcery Anna
a Jaroslava s rodinami.

Dne 2. července 2016 vzpomeneme
18. výročí
ý
úmrtí p
pana
Milana MARYÁŠE.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Sourozenci s rodinami.
Dne 16. července 2016 uplyne 7 let
od chvíle, kdy
y nás navždy
y opustil
p
pan
František MARYÁŠ.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcery s rodinami.

Dne 9. července 2016 vzpomeneme
10. výročí
ý
úmrtí našeho dědečka, pana
Františka MALANÍKA z Divnic.
S láskou a úctou vzpomíná vnučka
Zuzana s celou rodinou.

Dne 17. července 2016 si připomeneme
1. smutné výročí
ý
úmrtí p
pana
Antonína OVČÁČKA.
Za tichou vzpomínku děkují manželka
Miloslava a děti Hana a Ivo s rodinami.

Dne 3. července 2016 by se dožil
76 let náš milovaný tatínek, pan
Miloslav BÍLEK ze Slavičína.
Dne 12. července 2016 tomu budou
2 roky, co nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička, paní
Josefa BÍLKOVÁ ze Slavičína.
Dne 1. srpna 2016 by jí bylo 70 let.
Vzpomínají a děkují dcery Iveta,
Jana a Radka s rodinou.

Dne 9. července 2016 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a manžela,
pana Bohumila MATOUCHA
ze Slavičína.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Anna,
dcera Pavlína a syn Roman s rodinou.

Dne 27. července 2016
vzpomeneme 10. výročí
ý
úmrtí paní
Anny RANDIAKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Milan s rodinou a syn Ladislav
s rodinou.

Dne 20. července 2016 uplyne 5 let
od chvíle, kdy
y nás navždy
y opustila
p
paní Vlastimila MIKLÁNKOVÁ.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou syn Jenda
s partnerkou Božkou.

Dne 28. června 2016
jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí paní Marie JORDÁNOVÉ.
S láskou a úctou vzpomínají manžel,
dcera Blanka s rodinou
a syn Miroslav s přítelkyní.

Dne 24. července 2016 vzpomeneme
10. výročí
ý
úmrtí p
pana
Vítězslava SVÁROVSKÉHO z Lipové.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti s rodinami.

Dne 26. července 2016
vzpomeneme 4. smutné výročí
chvíle, kdy nás navždy opustila
manželka, maminka, babička
ap
prababička, paní
p
Jarmila HOLKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel,
dcera a syn s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dne 12. července 2016 vzpomeneme
13. smutné výročí chvíle, kdy
y
nás navždy opustil pan Josef HRNČIŘÍK.
S láskou a úctou na něj vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 6. července 2016 vzpomeneme
20. smutné výročí chvíle, kdy nás
navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,
p
paní
Jiřina VAŇKOVÁ z Divnic.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 1. července 2016 by se
dožil 100 let pan Emil RAK.
Za tichou vzpomínku děkují
syn Emil s rodinou,
dcera Miloslava s rodinou
a rodina Cimbotova.

Společenská kronika
NAROZENÍ – DUBEN
Ondřej a Marie Stavinohovi – syn Štěpán
NAROZENÍ – KVĚTEN
Roman Bujáček
j
a Eva Dolinová – syn Eliáš
Martin Lysák a Šárka Černá – syn Matyáš
Pavel a Renata Košárkovi – synové Ondřej a Jakub
Jan a Marie Filkornovi – dcera Marie
SŇATKY KVĚTEN
Miroslav Dobrovský a Věra Dobrovská
Petr Polách a Klára Vincourová
Josef Petřkovský a Pavla Zelísková
Jan Smolík a Lucie Dostálová

Ú
ÚMRTÍ
Í
5. 5. 2016 Ladislav Urban, 43 let, Nevšová
13. 5. 2016 Josef Bartošík, 61 let, Divnice
15. 5. 2016 Eduard Strážnický, 86 let, Divnice
20. 5. 2016 Miroslav Hamalčík, 73 let, Rokytnice
20. 5. 2016 Hedvika Nováková, 83 let, Nevšová
23. 5. 2016 Ing. František Bil, 73 let, Slavičín
28. 5. 2016 Božena Miličková, 78 let, Šanov
Pokud budete mít zájem uvést do Slavičínského zpravodaje narození Vašeho dítěte a uzavření manželství, dostavte se, prosím,
na matriku Městského úřadu Slavičín k podepsání souhlasu se
zpracováním a zveřejněním osobních údajů na základě zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dne 20. července 2016 by
y se dožil
85 let pan Ing. Lubomír ŠTĚTINA
ze Slavičína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Světlana s rodinou.

Poděkování
Děku
ujeme všem, kteřří dne 11. června
2016
6 doprrovodilii na
a po
posledn
ní cestě
pana
a Zdeňk
ka ČAS
STULU
U.
Za
armouceená
á rodina.
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NABÍZÍME:












mzdové


ohodnocení
• příspěvek dopravu a stravování
• placené přesčasy a další benefity
• směnný příplatek

Strukturovaný životopis zašlete na:
marketa.chvalinova@skdͲbojkovice.cz 
nebo volejte: 725 337 432.
Více informací najdete na www.skdͲbojkovice.cz
Buďte součástí naší cesty vpřed
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Mechanici-zámečníci
Operátor na laseru
Operátor na ohraňovacím lisu

NTS Prometal Machining,
s. r. o.,

Kvaliﬁkační požadavky:
 Výuční list v příslušném oboru nebo odpovídající praxe.
 Uplatnění najdou jak začátečníci, tak odborníci ve svém
oboru.

se sídlem ve Slavičíně je dceřinou společností významné holandské průmyslové
skupiny NTS-Group (www.nts-group.nl).
Firma se zabývá zakázkovou výrobou částí strojů
a technologických zařízení v procesu
CNC obrábění, tváření plechů, práškového lakování a montáží.

Nabízíme:
odpovídající platové ohodnocení
ﬁremní beneﬁty: pět týdnů dovolené, ﬁnanční příspěvky ke spoření, stravenky
práci v úspěšně se rozvíjející ﬁrmě s možností dalšího profesního růstu

V důsledku dalšího rozvoje nabízíme volná pracovní místa pro následující profese:

Operátoři CNC obráběcích strojů (soustružníci, frézaři)

Zájemci prosím kontaktujte NTS Prometal
Machining, s. r. o., Hrádek na Vlárské dráze 222:
Ing. Luděk Kolařík, vedoucí výroby, tel.: 577 343 054,
e-mail: ludek.kolarik@nts-group.nl.

- cena 950
0 Kč s DPH
H
za 1 m3 (beez dop
pravy
y).
Tel.: 733
3 198 494.

Hrádecká 156
Slavičín – Hrádek na Vl. dráze
Květiny – řezané, umělé, sušené
Vazby
y – příležitostní, svatební,
netradiční, smuteční
Dekorace, dárkové zboží, svíčky,
bonboniéry, blahopřání
Doručování květin

Prodáme exkluzivní stavební pozemek
Slavičín Nevšová s výhledem na Bílé Karpaty.
CP 932 m2 má tvar obdélníku, ul. šíře 24 m,
veškeré sítě v přilehlé asfalt. komunikaci.
Dobrá občanská vybavenost, doprava IDS bus.
Doporučujeme pro krásnou polohu bud. RD.
Kontakt tel.: 603 881 739. Cena: 610 Kč/m2.
Více informací na www.smdreality.cz.

Aranžerské služby
Interiérový designer

Fotoateliér
a Video Hödl

průka
azovéé foto na počká
ání
 ateliéérové foto dětí, rodiinné
 svateb
bní fo
oto – video
 foto školníích srrazů na poččkání
 převo
od VH
HS na
a DVD-CD
D
 prodeej foto
oalb
 fotoviideo
 mnoh
ho da
alších služeb

Doplňkové služby: fotosběrna, výroba razítek,
PPL Parcel Shop

Adresa: OD TIS Bojkovice
Mobil: 603 88
89 80
09
Faceboo
ok: Hö
ödl Ph
hotograp
phy
Video Makerr

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA

PRACOVNÍCH
ODĚVŮ
A NÁŘADÍ PRO
KOVOVÝROBU
V BUDOVĚ PIVOVARU
HRÁDEK
Montérky
Pracovní trička
Pracovní obuv
Nářadí pro kovovýrobu
Kontakt: 737 459 071

Facebook: Květiny Hrádek
Telefon: 737 980 722
Otevřeno 7 dní v týdnu

Prodám družstevní byt 2+1 ulice Dlouhá.
Nová kuchyně, vyplacená anuita. Cena: 585 000 Kč.
Kontakt v redakci

PLACENÁ INZERCE

Květiny Hrádek

Prod
dám palivov
vé buk
kové dřevo
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Oslava 760. výročí Slavičína Slavičínská záložna

Sobota 28. května 2016 se nesla od ranních hodin ve svátečním
duchu. Kolem deváté hodiny ráno
se začaly v parku objevovat stánky
účastníků Happeningu šikovných
rukou, kteří nabízeli své rukodělné výrobky. Krátce poté už přijížděly na louku za zámkem traktory. Hlavní program začal před 13.
hodinou výjezdem Spanilé jízdy ze
zámeckého parku. Průjezdu města se zúčastnili traktory a cyklisté
na historických jízdních kolech
v dobových kostýmech z Veselského klubu nezávislých cyklistů 98.
Od 13.00 hodin ožilo jeviště letní scény zámeckého parku vystoupeními dětí z mateřských a základních škol. Folklorně laděná čísla
se střídala s tanečními vystoupeními country kroužku Little Beans, kroužku Aerobic a Břišní tance DDM. Představil se i pěvecký
sbor Gymnázia Jana Pivečky, soubor Slavičínské cérky a Cimbálová muzika Slavičan. Nechyběla ani
dechová hudba Valaška a country
kapela Přátelé. Všem účinkujícím
i jejich vedoucím patří velký dík.
V zámeckém parku byly pro
děti k dispozici pouťové atrakce,
Pirátský koutek, skákací hrady
a stanoviště, které připravili skauti
v rámci Skautského dne, kde děti

plnily různé úkoly a za odměnu si
mohly opéct nad ohněm špekáček.
Krásné letní počasí navzdory objevujícím se oblakům vydrželo až do pozdních nočních hodin a diváci si mohli vychutnat
vystoupení Argemy a místních
HUP. Po setmění všechny přítomné uchvátila ohňová show v podání skupiny Boca fuego. Závěr
akce patřil tanci při tónech kapely Casanova.
Pořadatelé děkují za zapůjčení a předvedení traktorů ﬁrmám
DFH Slavičín-Hrádek a Agrinea
Slavičín, pánům Burešovi, Čechovi, Fraitovi, Gottfriedovi, Hlaďovi, Juříkovi, Kofroňovi, Kozubíkovi, Kubasovi, Rakovi z Vlachovic, Schmiedlovi, P. Studénkovi,
R. Studénkovi a Vincourovi. Dále
děkujeme slavičínským hasičům
za doprovod a organizování dopravy při spanilé jízdě městem,
skautům za stanoviště s úkoly pro
děti a Veselskému klubu nezávislých cyklistů 98 za ukázku historických jízdních kol. Velký dík patří
rovněž panu Ptáčkovi a Svobodovi za moderování a ozvučení celé
akce a všem, kteří pomáhali s její
přípravou.
Marie Studeníková,
Městské infocentrum Slavičín

V seznamu nemo
ovitých kullturních pam
mátek České republik
ky čítajícím více než 40 000 objektů
ů (předmětů, staveb nebo soubo
orů
ů staveb) jsou zapsány i čtyři budov
vy stojící ve Slavičíně. Nejmladšíí z těchto budov je slavičínsská záložna
a.
Historie této stav
vby je úzce spjata se založením Rolnické zálo
ožny
v roce 1871. Vzhledeem k době svého vznik
ku se jednalo o nejsttarrší ﬁnanční instituci nejeen ve Slaviičíně, ale i v širokém okolí. Pod
dněětem
k jejímu zřízení bylo působení bohatých lich
hvářů poskytujících pů
ůjčky
na velmi vysoký úrok
k. Lichváři neúměrně zadlužovali místní ob
byv
vatele i celý nepříliš boh
hatý region. Záložna pro
osperovala, půjčova
ala i záložnám v nejbližším okolí a ze svých nadby
ytků přispívala okoln
ním
m obcím, školám, sirotčin
nci a rodiná
ám postižený
ým živelnými katastrroffami.
Po dvaceti letech
h působení odkoupila Rolnická záložna ho
osttinec
pana Mikuláštíka na
a náměstí Mezi Šenky, ve kterém do té dob
by úřadovala. Hostinec byll zbourán, a na témže místě byla v roce 18
893
3 započata stavba záložeenského domu. Brzy po svém otevření see bu
udova stala centrem spo
olečenskéh
ho života a kultury Slavičína. So
oko
olovna ani Orlovna ještě neexistova
aly, a tak pro
o kulturu ve Slavičín
ně do té
doby mnoho prostorr u nebylo. V budově záložny byla zřízena
a pr vní
veřejná knihovna na
a Slavičínssku při čtená
ářsko-ochotnickém spo
olku
Palacký, který zde hrával diva
adelní předsttavení a pořádal vzd
děllávací přednášky. Nachá
ázelo se zd
de i první síd
dlo pošty, zřízené vee Slavičíně v roce 1896.
Poněkud pikantn
ně se jeví zápis zastupiitelstva Slavičína-Mlad
dotic
z roku 1902. Zastup
pitelé jedno
ohlasně odh
hlasovali povolit v bud
dově
záložny nálev kořalk
ky. To bylo
o prvním krokem ke zřízení resta
aurace a záložna se tak zařadila meezi dalších 11 hostinců s tímto prá
ávem
v obci, v níž ještě neežilo ani 10
000 obyvatel..
Po téměř padesáti letech ex
xistence bud
dovy její prostory nev
vyhovovaly požadavkům
m své doby. V roce 1940 proto byla rozšířen
na o no-

Pohled ke kostelu z náměstí Mezi Šenky mezi roky 1902 a 1905.
vou patrovou budov
vu. V obdo
obí socialism
mu nebylo o budovu
u zá
áložny příliš pečováno. V reprezen
ntačním sálee docházelo k nadm
měrn
ným
průhybům stropu, hy
ygienické zařízení bylo
o nevyhovující a stav
vba
a působila zanedbaným dojmem. V roce 1992 koupilo zchátralou bud
dovu
po vyčlenění z priva
atizace Fon
ndu národníh
ho majetku město Slav
vičín
a již v roce 1994 bylo
o započato s rekonstruk
kcí budovy a s úprav
vou
u přilehlého veřejného prrostoru. Na
a podnět teh
hdejší starostky městta paní
Aleny Hubíkové byla budova v roce 1999 zapsána na seznam neemovitých kulturních pa
amátek.
Budova záložny jiistě upoutá
á již zvenčí sv
vou výraznou hmoto
ou a bohatě zdobenou eklek
ktickou fassádou. Pravý
ý poklad ale ukrývá tep
prve
uvnitř. Až budete sedět ve velk
kém sále v pa
atře této budovy, zv
vedn
něte
své oči vzhůru k bravurní prá
áci malířskýcch a štukatérských miistrů
z přelomu 19. a 20. století. Ma
alovaný strop
p o rozměrech 9 x 7,2 m je
cenným dokladem řemeslné zrr učnosti naššich předků. Na stropě můžete obdivovat bohattě proﬁlova
aný fabion a temperovou malbu
u prrovedenou technikou seccco (malba
a na suchou omítku) na vápennéém kletovaném štuku s orn
namentálníími a hudebn
ními motivy. Poněku
ud kontrastně k barevnosti okolních sttěn působí i jeemné zemité odstíny
y sttropní malby. Při pohled
du na strop sálu můžem
me jen litovat, že se inteeriér
sálu do současnosti nedochova
al v autentičttější podobě.
Karel Hum
mpola, Klub přátel historie Slaviičín
nska

www.mesto-slavicin.cz
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 neděle 3. července 2016,
21.30 hodin
EVEREST
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto
se najdou lidé, kteří do téhle výšky
šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že
se dolů už taky nikdy nemusí vrátit. Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní
masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování.
Hrají: J. Clarke, K. Knightley,
J. Gyllenhaal, E. Watson ad.
Dobrodružný/drama, Velká Británie/USA, 2015, 121 minut.
 středa 6. července 2016,
21.30 hodin
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Objevte tajemství nejlepších
a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalského, Rica
a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. Skipper je odvážným vůdcem, který nikdy nenechá parťáka ve štychu.
Kowalski představuje mozek týmu
s fotograﬁckou pamětí a dokonalými
znalostmi čehokoli. Rico je neřízená
střela, bomba se zapáleným doutnákem. A Vojín? Ten je tak trochu podceňovaným nejmladším členem party, ale právě on věří, že společně dokážou i nemožné.
Animovaná komedie, USA, 2014,
90 minut.
 neděle 10. července 2016,
21.30 hodin
STEVE JOBS
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počítačové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh
uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti nelhaly. Je to monstrum, které šikanuje své podřízené za neplnění nesplnitelných příkazů, ponižuje matku (Katherine Waterston)
své dcery, jejíž otcovství přes soudní rozhodnutí neuznává, do krve se
hádá se svou pravou rukou Joannou
Hoffmanovou (Kate Winslet), dokud

nedosáhne svého. S ubíhajícími minutami se však z jednorozměrného
psychopata stává mnohovrstevná
osobnost, kterou budou diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také
nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, která viděla o kus
dál, než všichni ostatní.
Hrají: M. Fassbender, K. Winslet,
S. Rogen, J. Daniels ad.
Drama, USA, 2015, 122 minut.
 úterý 12. července 2016,
21.30 hodin
MIMONI
Tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný Bob
vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským kamarádům vrátili smysl
života. Štěstěna je zavedla až do Ameriky, na ﬂoridský festival zločinců
všeho typu, jehož se měla zúčastnit
i absolutní královna světového zločinu Scarlett Odkráglová. „Ta a žádná jiná!“ řekli si Kevin, Stuart a Bob
a okamžitě zahořeli touhou začít pro
Scarlett pracovat. Sympatie rozhodně nebyly oboustranné, přesto se
zlodcera s trefným příjmením rozhodla vyzkoušet jejich schopnosti.
Co takhle šlohnout britské korunovační klenoty? A tak se Kevin, Stuart a Bob vydávají do staré dobré
Anglie, přičemž zdaleka netuší, že
v příštích dnech není v sázce jen to,
co bude Alžběta nosit na hlavě, ale
také samotná existence jejich živočišného druhu.
Animovaná komedie, USA, 2015,
91 minut.
 neděle 17. července 2016,
21.00 hodin
NEZLOMNÝ
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, jeho výhodou bylo, že před
následky svých činů dokázal skoro
vždycky utéct. Toho si všiml jeho starší bratr Pete, kterého napadlo, že by
běžecký talent mohl využít na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického
olympijského týmu na hry v Berlíně
v roce 1936, kde mimo jiných ohromil i Hitlera. O pár let později ohromoval jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním
Paciﬁku. Během jedné záchranné
operace jeho stroj spadl do oceánu
a po záchraně japonskou lodí se ocitl
v zajateckém táboře. Těžké podmínky k životu se Louisovi ještě zhoršily, když se jeho věznitelé dozvěděli, že je slavný sportovec. Chtěli ho
zničit, chtěli ho zlomit. Jenže on byl

nezlomný.
Hrají: J. O’Connell, D. Gleeson,
G. Hedlund ad.
Válečný/drama, USA, 2015,
137 minut.
 úterý 19. července 2016,
21.00 hodin
ŠKATULÁCI
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní
Škatuláci, kteří kradou vše, co jim
přijde do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě
tenhle ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že to všechno jsou jen
bohapusté lži a kecy v kleci. Tvůrci ﬁ lmů Koralína a svět za tajnými
dveřmi a Norman a duchové zase
jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kterého se rád vydá každý.
Dobrodružná animovaná komedie, USA, 2014, 97 minut.
 neděle 24. července 2016,
21.00 hodin
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Americký západ, Jižní Dakota,
1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a trapper Hugh Glass
(L. DiCaprio) je se svým synem
na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí
na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Příběh ﬁ lmu REVENANT Zmrtvýchvstání je inspirován skutečným příběhem a podle knižní předlohy M. Punkeho jej
natočil režisér A. Iñárritu.
Hrají: L. DiCaprio, T. Hardy,
D. Gleeson ad.
Dobrodružný/drama, USA,
2015, 156 minut.
 úterý 26. července 2016,
21.00 hodin
LORAX
Co je to za svět, ve kterém už
není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije
dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek
a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní,
podzimní, zimní a disco variantu.
Komu by se chtělo ven, za vysokou
a neprodyšně uzavřenou hradbu
města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily místního vládce pana
O‘Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá opravdová příroda. Nepřijde jim divné, že čerstvý vzduch se prodává v pet lahvích,

což je voda na O‘Hareho mlýn. Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše, touží
po stromu „z masa a kostí“. Akční babička Norma chlapci poradí, aby si
zašel pro radu k legendami opředenému Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se Ted
poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa. Ten pohled za moc
nestojí. Vidí jen smutnou měsíční
krajinu plnou pařezů. A na obzoru
zvláštní dům. Ten, jak se Ted záhy
dozví, patří právě Jednorázovi, podivínskému samotáři. Byl to právě
on, kdo proměnil kvetoucí krajinu
na pustinu a vyhnal z ní jejího mýtického ochránce Loraxe. A na Tedovi bude, aby ji zachránil tím, že
vysadí poslední existující sazenici
živého stromu a připomene lidem,
že vždycky nebylo všechno umělé.
Jenže takové chování přímo ohrožuje živobytí pana O‘Hareho. A to
nemůže zůstat bez odezvy.
Animovaný, USA, 2012, 86
minut.
 neděle 31. července 2016,
21.00 hodin
MARŤAN
Před šesti dny se astronaut Mark
Watney (M. Damon) jako jeden
z prvních lidí prošel po Marsu. Teď
bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který tam zemře… sám a bez
spojení se Zemí. Marka a jeho kolegy totiž během mise na Mars zaskočila prašná bouře a on v ní málem zahynul. Zbytek jeho týmu
planetu narychlo opustil v domnění, že je mrtvý. On ale přežil a ocitá se tak sám na nehostinné planetě. Má k dispozici jen omezené zásoby, a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl
způsob, jak vyslat signál na Zemi,
že je naživu. V okamžiku, kdy se
mu to podaří, začne miliony kilometrů daleko od něj NASA a mezinárodní tým vědců neúnavně pracovat, aby dostali tohoto „Marťana“ domů. Ve skoro beznadějné situaci se jediným přijatelným řešením ukáže být návrat rakety s členy
Markova týmu, kteří jsou na cestě
na Zem. Hodit ve vesmíru zpátečku
kvůli záchranné misi ale znamená
vystavit celou posádku obrovskému
nebezpečí. Filmovou adaptaci
bestselleru A. Weira zrežíroval
R. Scott.
Hrají: M. Damon, J. Chastain,
K. Wiig ad.
Dobrodružné sci-ﬁ, USA, 2015,
142 minut.
Na všechny filmy vstup zdarma
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