
w w w . m e s t o - s l a v i c i n . c z

ČERVENEC/2014
periodický tisk územního samosprávného celku

Ročník XXXVII I z p r a v o d a j
osprávného celku

S L A V I Č Í NS L A V I Č Í N SS K ÝK Ý
Vážení čtenáři! Krásné prožití letních prázdnin a dovolených 

Vám všem přeje redakce Slavičínského zpravodaje.

Rekonstrukce smuteční obřadní síně

Že smuteční obřadní síň na slavičínském
hřbitově potřebuje již řadu let opravu, to vědí
všichni, kdo ji v posledních letech navštívi-
li. Zub času a poplatnost době stavby síně se
podepsaly nejen na prostorách, kam má pří-
stup veřejnost, ale také na zázemí a techno-
logickém vybavení síně. Zastupitelstvo měs-
ta proto rozhodlo vyčlenit v rozpočtu měs-
ta na rok 2014 potřebné fi nanční prostřed-
ky na opravu. Jelikož se nejedná o malou
údržbu, ale chceme to vzít „z gruntu“, budou
opravy rozsáhlé a v nákladu milionů korun.

Opravy síně budou bohužel znamenat 
její nutné uzavření, které předpokládáme
v období červenec – říjen 2014. Samozřej-
mě bylo nutno vyřešit otázku, kde konat 
občanské pohřby. Protože by jistě nebylo
pro pozůstalé příliš komfortní, aby se ob-
řady musely konat ve smuteční síni někte-
rého z okolních měst, oslovili jsme naše-
ho pana faráře, Otce Miroslava, zda by ne-
bylo možno poskytnout azyl pro tyto obřa-
dy v kostele. Na základě přímluvy Otce Mi-
roslava, za jehož slova o dobré spolupráci
s městem děkujeme, vydalo Arcibiskupství
olomoucké v dané věci souhlas. Jednodu-
še řečeno – bude možno, za předem stano-
vených podmínek, po dobu přestavby smu-
teční síně využít pro občanské pohřby pro-
stor kostela. Veškeré podrobnosti samozřej-
mě pozůstalí zjistí, tak jako obvykle, na na-
šem matričním úřadě.

Věříme, že opravy půjdou podle plánu
a že nová, větší a modernější smuteční síň
bude otevřena na letošní dušičkový obřad.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Harmonogram svozu tříděného 
odpadu ve II. pololetí
 plasty (žlutéé pytlee): 16. 7., 277. 8., 177. 9., 
22. 10., 24. 11.., 17. 112.

 papír (modrré pytlle) a nápojoové karttony 
(oranžové pyttle): 224. 7., 20. 8., 16.. 9.,
15. 10., 12. 11.., 10. 112.

sklo (zelenéé pytlee): 6. 8., 8. 110., 3. 112.

 svoz biooodpaadu (hněědé pyytle 
– 10 Kč/ks): 7.  7.

Sportovní areál
Sokolovna
Víceúčelový sportovní areál
s novým umělým povrchem. 

Využití: tenis, nohejbal, minigolf...

Sportovní areál provozuje
pan Urban, u kterého se můžete 

v případě zájmu informovat 
na telefonním čísle: 604 905 887. 

Navštivte Městské
koupaliště ve Slavičíně
Provoz zahájen 16. června 2014.
Otevírací doba: 
denní koupání 10.00 – 18.30 hodin
večerní koupání 19.00 – 21.00 hodin

Vstupné:
dospělí 30 Kč (po 15. hodině 15 Kč)
děti 15 Kč (po 15. hodině 7 Kč)
večerní koupání 20 Kč
děti do 6 let zdarma

V městském rozhlase můžete v současné 
době slyšet novou úvodní melodii. Klavírní
skladbu složil a nahrál občan Slavičína 
Vlastimil Noghe. Pokud se o něm chcete 
dozvědět trochu více, přečtěte si následující
krátký rozhovor, který nám autor této skladby 
laskavě poskytl.

Kde ses dozvěděl o možnosti zúčastnit 
se ankety?

O tom, že se hlasuje o nové znělce, jsem 
se dozvěděl na stránkách města, které občas 
sleduji. Zpočátku mi ale nebylo jasné, jestli 
se také mohu zúčastnit, a proto jsem kon-
taktoval pana Ing. Pavla Pinďáka, který mi 
sdělil detaily a s problémy technického rázu
mi velmi pomohl.

Co bylo hlavním podnětem k tomu vy-
myslet a nahrát návrhy znělek pro rozhlas? 

Podnětů bylo hned několik, ale tím 
největším byla asi výzva. Vždycky mě bavilo 
zkoušet něco nového, něco složitějšího. Něco, 
o čem si mohou druzí myslet, že je nereálné. 
Složit skladbu pro rozhlas mi přišlo jako 

nové znělky rozhlasu
Rozhovor s autorem 
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dokážu složit skladbu, která se bude líbit dokážu složit skladbu která se bude líbit
široké veřejnosti.

Jak dlouho vítězná skladba vznikala? Je
to složité, složit vlastní skladbu?

Jelikož v současné době studuji prvním
rokem práva na vysoké škole v Brně, skládat 
jsem mohl pouze během dvou víkendů. Bylo
to několik hodin denně, protože mě tlačil čas.
Jak dlouho vznikala vítězná skladba přesně
nevím, v té době jsem nevěděl, že zrovna tato
bude vítězná. Dá se ale říci, že jsem všem
skladbám věnoval víceméně stejnou dobu.
Pokud ale něco tvoříte a baví vás to, čas jde
většinou mimo vás. Složité při skládání znělek
bylo hlavně to, že musely být časově omezené
a přitom se měly líbit. To bylo na tom to
nejtěžší, ale zároveň i nejzajímavější.

Kde probíhalo nahrávání skladby a kdo
ti s tím pomáhal?

Všechny skladby jsem nejprve nahrál
u svého klavíru, a až poté co skončila anketa,
jsem se rozhodl požádat ZUŠ Slavičín a pana
Ing. Tomáše Dulíka, Ph.D. o pomoc, jelikož
jsem chtěl, aby v rozhlase byla co nejkvalitnější
nahrávka. Moc jim tímto děkuji.

Jaký máš pocit, když svoji skladbu slyšíš 
hrát po celém městě? 

Když začne rozhlas a hraje má skladba, tak
pobíhám po městě, abych to slyšel odevšad… 
Ne, samozřejmě vtipkuji. Pravda je taková, že
ten pocit asi ani popsat nejde. Pokud slyším 
svoji znělku hrát z rozhlasu, tak se jen za-
stavím, poslouchám a přemýšlím, jestli je to
vůbec pravda. Je to pěkný pocit.

Ale vraťme se na začátek, jak dlouho se
věnuješ hudbě, hře na klavír?

Na klavír hraji již 14 let, z toho 11 let jsem
studoval na ZUŠ Slavičín. Opravdovou lásku
ke klavíru ve mně vzbudila paní učitelka Hana
Durďáková, která mě také naučila na něm hrát.

Kdo tě přivedl k hudbě?
K hudbě mě přivedli mí rodiče a konkrétně

ke klavíru moje mamka, která taky klavír
studovala. Se mnou to bylo ze začátku velmi
obtížné, hra na klavír mě první 3 roky nebavila
a kolikrát jsem žádal mamku, aby mě odhlási-
la, že je to zbytečné. Někdy je jednoduše „cíl“,
za kterým jdeme moc vzdálený, a důležité je, 
aby ho v té dálce viděl alespoň někdo. Obdi-
vuji, jak ve mě tenkrát i přes moje protesty
stále věřila.

Jaké máš další hudební plány, hodláš se
dál věnovat vlastní tvorbě?

Ano, vlastní tvorbě se budu věnovat stále.
Miluji, když si mohu zahrát Beethovena nebo 
Mozarta, ale od doby, co jsem začal skládat, mě
vize „složit vlastní skladbu a poté ji předvést“
láká více a více. Chtěl bych do konce roku
vydat své první CD s vlastními skladbami
a tak si splnit sen, který se mi vždy jevil jako
nereálný. To CD by sloužilo nejen k poslechu,
ale i jako důkaz, že když člověk bojuje za své
sny opravdově, tak se to většinou podaří. Jestli
by to někoho namotivovalo a pomohlo také
k jeho snům, byl bych velice rád.

Máš čas i na nějaké jiné koníčky?
Čas si samozřejmě najdu i na přátele

a na oblíbené sporty, kterými jsou stolní tenis
a fotbal. Je ale pravdou, že se teď hodně věnuji

právě skládání skladeb a studiu na vysoké
škole.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří si moje znělky poslechli a dali mi svůj
hlas, protože toto je pro mě jediné a nejvyšší
ocenění.

Dovol nám, abychom Ti poděkovali za to,
že jsi nám věnoval svůj čas na tento rozhovor
a zejména za to, že jsi pro nás složil krásnou
skladbu. Současně Ti chceme za všechny 
popřát hodně úspěchů ve studiu, v oblasti
hudby a také v osobním životě.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta

Ptají se lidé…
Asi před půl rokem jsme si na Vaši výzvu

dali požadavek na kompostér. Trvá to dlouho
a výsledek ještě neznáme.

Máte pravdu, trvá to vše strašně dlouho.
Žádost o dotaci byla podávána v lednu 2014
a její hodnocení a rozhodování o dotaci trvalo
5 měsíců. Pak se nedivme, že náš stát nedokáže
dočerpat všechny disponibilní prostředky
a vrací je EU. V dané záležitosti ale vše nakonec
dopadlo dobře a příslušná dotační žádost byla
schválena. Pro občany Slavičína to znamená
dalších 120 ks kompostérů o objemu 900 l
a 20 ks o objemu 600 l. Vlastní podíl města je
ve výši 10 % z celkové ceny, zbytek tvoří dotace.

V současné době probíhá výběrové řízení,
a jakmile bude znám vítěz, bude uzavřena
smlouva na dodávku. Předpokládáme, že
kompostéry by měly být pro občany k dis-
pozici v průběhu měsíce srpna. Dříve to
bohužel možné nebude, protože výběrové
řízení má svá přísná pravidla a také nějakou
dobu trvá. Můžeme jen doufat, že se některý
z neúspěšných účastníků řízení neodvolá,
to by bylo nutno dodávku ještě odsunout.
Nemalujme ale čerta na zeď a věřme, že vše
půjde hladce a občané se kompostérů dočkají
co nejdříve.

Kdy bude dokončena revitalizace Vláry –
parkoviště, chodníky atd.? A kdy proběhne
revitalizace Malého Pole?

Revitalizace čtvrti Vlára je v plném proudu.
Podle smlouvy s dodavatelem by veškeré práce
měly být ukončeny do konce září letošního
roku. Je předpoklad, že práce budou ukončeny
dříve, ale to by určitě nikomu nevadilo. Ještě
větší stavební ruch začne s koncem školního
roku, kdy se začnou realizovat ty části pro-
jektu, které se nachází v blízkosti škol jako
např. prostranství před dřevěným pavilonem

školy nebo parkoviště na ulici Úzká.
Daleko větší omezení, zejména dopravní, 

nás pak čeká na ulici Osvobození a Hrádecká,
kde by práce měly být zahájeny v 1. dekádě
měsíce srpna a zhruba v polovině září by 
již měla být hotová cesta. V úseku okružní
křižovatka – ZŠ Malé Pole bude provedena 
změna směrového vedení komunikace a je-
jich šířkových poměrů, budou stavěna po-
délná parkovací stání a krajská komunikace 
dostane v polovině září nový povrch. Projekt 
bude samozřejmě pokračovat dále opravou 
chodníků po ulici Hrádecká, Polní a Dlouhá. 
Jedná se o velký rozsah práce (jen chodníků 
je cca 4 400 m2), proto je plánováno ukončení
prací až na začátku listopadu letošního roku. 
Zásah do krajské komunikace bude znamenat 
opět dopravní omezení a samozřejmě snížení 
komfortu projíždějících řidičů a zdržení. Bez 
těchto nepříjemností ale nelze hlavní tah 
městem opravit. Bližší podrobnosti o uza-
vírkách samozřejmě operativně zveřejníme
na webu města.

Prováděné investice jsou v řádu desítek 
milionů korun. Byť nám průběh staveb jako 
vždy znepříjemní život, budeme na konci obou 
projektů odměněni revitalizovaným veřejným 
prostranstvím, přibudou nová parkovací 
místa, budou opraveny chodníky, veřejné 
osvětlení a bude upravena zeleň. Oba projekty 
jsou dotovány z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Morava. Bez dotací 
bychom si tak rozsáhlé projekty rozhodně 
nemohli dovolit.

Ing. Jaroslav Končický, starosta
Ing. Pavel Pinďák, místostarosta 

Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Slavičín na svém 

XXI. zasedání mj.
schválilo
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
žadatelům, 
 podání žádosti o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR 
na výdaje spojené se zabezpečením pohoto-
vosti jednotky SDH Slavičín kategorie JPO 
II/1 pro rok 2015, 
zařazení správního území města Slavičín
do územní působnosti Integrované strategie 
MAS Luhačovské Zálesí na období 2014 – 2020 
realizované Luhačovským Zálesím, o. p. s., 
souhlasilo
s návrhem znění stanov společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín, a. s. 

Rada města Slavičín na své 101. a 102. 
schůzi mj.
schválila
účetní závěrky a výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města Slavičín 
za rok 2013,
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Oprava tribuny
FC TVD Slavičín“ od uchazeče RENOSTAV,
spol. s r. o., Luhačovice, za cenu obvyklou 
ve výši 198 238 Kč bez DPH, 
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 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Rekonstrukci
příjezdu MŠ Vlára“ od uchazeče AG Sta-
ving, s. r. o., Slavičín, za cenu obvyklou
ve výši 168 901 Kč bez DPH,
 o výběru nejvhodnější nabídky na staveb-
ní práce pod názvem: „Slavičín – zateplení
veřejných budov III / Slavičín – zateplení
MŠ Hrádek“ od uchazeče STAVBY VANTO,
s. r. o., Kunovice, s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 1 371 500 Kč bez DPH, 
 o výběru nejvhodnější nabídky na staveb-
ní práce pod názvem: „Slavičín – zateplení
veřejných budov III / Slavičín – zateplení
ZŠ Vlára“ od uchazeče 4P INVEST, Brumov-
Bylnice, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
3 851 464,19 Kč bez DPH,
 o výběru nejvhodnější nabídky na staveb-
ní práce pod názvem: „Slavičín – zateplení
veřejných budov III / Slavičín – zateplení
objektu č. p. 148“ od uchazeče AG Staving,
s. r. o., Slavičín, s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 1 199 666 Kč bez DPH,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na dodávky a služby na akci: „Dodávka
a montáž RTN v bytech ve vlastnictví města
Slavičín“ od uchazeče REÚSS, s. r. o., Uher-
ské Hradiště-Mařatice, za cenu obvyklou
ve výši 511 920 Kč bez DPH, 
 o zadání zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Slavičín –
veřejné osvětlení I. etapa, ul. Osvobození“
od uchazeče ENBI, s. r. o., Luhačovice,
za cenu obvyklou ve výši 556 065 Kč bez DPH,
 o zadání zakázky malého rozsahu
na služby na akci: „Konsolidace IT infra-
struktury a rozvoj služeb města Slavičín
– studie proveditelnosti“ od uchazeče Q 
– COM, spol. s r. o., Brno-Nový Lískovec,
za cenu obvyklou ve výši 90 000 Kč bez DPH.

Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva
města Slavičína a Rady města Slavičína
jsou k dispozici na www.mesto-slavicin.cz.

Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín
V minulém čísle Slavičínského zpravo-

daje (červen 2014) byly v článku Zprávy 
z radnice uvedeny díky technické chybě
neaktuální informace, za což se omlou-
váme.

nemovitého majetku
Záměr na pronájem 

Město Slavičín zveřejňuje záměr na pro-
nájem nemovitého majetku města na základě
ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Předmět
Pronájem nebytových prostor umístěných
v I. nadzemním podlaží domu č. p. 751, ul.
Mladotické nábřeží, v k. ú. Slavičín o celko-
vé výměře 102,2 m2 (stávající prodejna jízd-
ních kol a sportovního zboží).
Podmínky pronájmu
Doba pronájmu do 31. prosince 2022.
Výše nájemného (v Kč/m2/rok)
 prodejní plochy (přízemí): 660 Kč

ostatní plochy (přízemí): 540 Kč
Od 1. září 2014 do 31. prosince 2014 je výše
nájemného snížena takto:
prodejní plochy (přízemí): 600 Kč
ostatní plochy (přízemí): 490 Kč
Od 1. ledna 2015 je pronajímatel oprávněn
každoročně jednostranně zvýšit nájem-
né maximálně o 10 % ročně a míru infl ace
zveřejněnou Českým statistickým úřadem.
Nájemné bude hrazeno čtvrtletně, vždy prv-
ní měsíc čtvrtletí, na základě faktury vysta-
vené správcem se splatností 14 dnů.
Zálohy na služby

Čtvrtletní úhrada záloh na služby (otop,
voda…) činí cca 7 000 Kč a bude hrazena spo-
lu s nájemným.

Elektrická energie spotřebovaná přímo
v provozovně bude hrazena nájemcem pří-
mo dodavateli energie podle samostatného
elektroměru.

Zájemci o pronájem mohou podávat své
žádosti na BTH Slavičín, spol. s r. o., Mlado-
tické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041.
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, dat.
narození, bydliště, telefon, účel využití ne-
byt. prostor. 

Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů.
Do uplynutí této lhůty mohou občané před-
kládat své námitky, žádosti, stanoviska
k předmětnému prodeji, pronájmu či smě-
ně. Následně bude návrh projednán v or-
gánech města. 

Playpoint Junior?
Víte co je

Já jsem to nevěděl až do doby, kdy rada
města projednávala zapojení města Slavičín
do projektu Mikroregionu Luhačovské Zálesí
s názvem „Aktivně bez hranic – jedeme dál!“.
Do projektů se píše leccos a vymýšlí se mno-
hé, ale naším prvotním zájmem bylo sehnat 
fi nanční prostředky na workout prvky. No
a zase cizí slovo. Jednoduše řečeno – před
časem nás oslovila skupina mladých kluků,
která se baví posilováním vahou vlastního
těla. No a to je ten workout. K tomu jsou
potřeba hrazdy různých výšek, tyče, bradla,
žebříky a podobná cvičební zařízení. A to vše,
když se dá dohromady, je nazváno Playpoint 
Junior. A jsme z Prahy doma.

Město se tedy zapojilo do výše uvedeného
projektu a výsledkem je dotace ve výši
90 % z celkového nákladu cca 145 tis. Kč
na venkovní cvičební zařízení. Vlastní
podíl města tedy činí 14,5 tis. Kč. Co za to
získáme a zda a jak se to využívá, můžete
vidět ve čtvrti Malé Pole, v prostoru mezi
SBD Obzor a asfaltovým hřištěm. V době,
kdy vyjde červencové číslo zpravodaje, by
zařízení již mělo být na svém místě. Kluci
doposud cvičili na prvcích vedle MŠ Vlára,
tam je již ale jiné hřiště. Věřme, že si nové
prvky oblíbí a že přivedou i další zájemce
o smysluplné využití volného času.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Odpověď na petici Odpověď na petici 
za otevření nové mateřské za otevření nové mateřské 
školy ve Slavičíněškoly ve Slavičíně

Na konci březzna městoo Slaviičín 
obdrželo peticci s požžadavkem nna otevřření 
nové mateřskéé školyy ve Slavičínně z důvvodu 
nedostatku voolnýchh míst ve sstávajíccích 
mateřských škkoláchh. 

Domnívámme se, že tato prooblemattika 
by mohla zajímat nejen autoory pettice, 
ale i širší veřejjnost, a proto zveeřejňujeeme 
odpověď v ttomtoo čísle zppravodaje. 
S ředitelkamii mateeřských škkol jsmee se 
sešli po ukončení ppřijímání žžádostí pro 
předškolní vzzdělávvání pro šškolní rok 
2014/2015, abbychom, jak je tto zvykkem 
každý rok, vvyhoddnotili sittuaci, zda 
současná nabíízená kapacita mmateřskkých 
škol pokrývá ppožadavky rodičůů. Z vyhhod-
nocení vyplývvá, že ze všech obbdrženných 
žádostí pro následuující školní rok, bbyly 
přijaty priorittně všechny dětii ve věkku 3 
a více let. Volná kapacita jeddnotlivvých 
tříd, ať už v MMateřsské škole VVlára nnebo 
Malé Pole a jejich oddloučenýchh pracovvišť, 
byla doplněnaa mladdšími dětmmi do 3 let. 
Závěr je tedyy takovvý, že nebylo přiijato 
7 dětí mladšíích 3 let, jejichžž rodiččům 
byla nabídnutta moožnost vyuužít volnou 
kapacitu 6 mísst v Neevšové. Tétoo možnnosti 
nebylo do souučasnéé chvíle plnně využito 
a v Nevšové zzbývají stále 2 voolná míísta. 
Samozřejmě jjsme ssi také zjiššťovali, jak 
se bude situace vyyvíjet v nássledujíccích 
letech. Stav počttu narozenných ddětí 
v jednotlivýcch roččnících přeedjímá, že 
dojde spíše kk mírnnému pokllesu poočtu 
dětí v našichh zařízeních. Z výše uuve-
deného je teddy zřeejmé, že s maximmál-
ním využitímm kappacity našiich škoolek 
dokážeme pokkrýt ppoptávku ppo místtech 
ve školkách aa nepřředpokládáá se, žee by 
vzhledem k demoografickémmu vývvoji 
poptávka měla v nnásledujících lettech 
vzrůst. 

Ing. PPavel PPinďák, míístostaroosta

a SOŠ Slavičín
Gymnázium J. Pivečky 

Milí spoluobčané, rodiče a žáci všech 
slavičínských škol, dovolte mi svým jmé-
nem a také za zaměstnance poděkovat 
všem, kteří jste v uplynulém školním roce 
pomohli zkvalitňovat a rozvíjet naši školu. 
Pomáhali jí fi nančními nebo věcnými dary, 
a především důvěrou při volbě studia. Právě 
bez Vás není myslitelné, aby ve Slavičíně 
měla střední škola v budoucnu perspektivu, 
a aby si tak město Slavičín i nadále udrželo 
statut středoškolského města. Tato hodnota 
pro město je nezpochybnitelná. Vážíme 
si Vaší důvěry při volbě střední školy. Ty, 
které jsme ještě nepřesvědčili o kvalitě 
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i v následujícím školním roce oslovovat.i v následujícím školním roce oslovovat
Předem Vám děkuji za pochopení, otevřenost 
a schopnost hodnotit naši školu nejenom přes
investice desítek milionů korun, které jsme
získali z projektů ROP, OP ŽP a od Zlínského
kraje, ale také množstvím úspěchů našich
studentů ve srovnání s jinými školami a jejich
profesní uplatnitelností. Přeji všem žákům
a zaměstnancům slavičínských škol pokojně
prožité letní prázdniny. Josef Maryáš

DDalší vvýzznaammný celooostátníí úsppěchh školyy

Významný úspěch studentů osmiletého
gymnázia ve Slavičíně zaznamenali Michal
Holek, David Maryáš ze sekundy a Pavel Sova
z kvinty. V celostátním kole Středoškolské
odborné činnosti, které se uskutečnilo
od 13. do 15. června 2014 v Plzni, v jednom
z nejobtížnějších oborů fyziky a matematiky,
reprezentovali školu, město a Zlínský kraj
a umístili se na 13. místě. Úspěch je cenný
nejenom pro obtížnost tématu programové
aplikace MAPLE při řešení fyzikálních
a matematických problémů, ale také proto,
že byli v celém poli účastníků nejmladší,
neboť soutěžili především se studenty 3. a 4.
ročníků středních škol, většinou z krajských
a okresních měst republiky. Děkujeme jim
za reprezentaci a RNDr. Janu Hrdému za jejich
vedení a přípravu.

Comenniuus 220014

Dne 13. června 2014 proběhlo na radnici
ve Slavičíně závěrečné setkání zahraničních
škol, které se podílely společně s Gymnáziem
Jana Pivečky a SOŠ Slavičín na spolupráci
v rámci projektu Comenius.

Akce se konala pod záštitou radního
pro školství, mládež a sport PaedDr. Petra
Navrátila, přítomni byli dále starosta města
Ing. Jaroslav Končický, ředitel školy Mgr. Josef 
Maryáš, zástupci partnerských škol z Anglie, 
Německa a Itálie a ostatní pedagogové zain-

Nabbíídkka ddoosažeeení 
kvaaliifi kkaace – SOOOŠ
Škola jakko autoorizzovvanná osoba uumožňuuje 
získat proo zájemmcee z řadd veřejnooosti a fi reem 
dílčí i úplné kvvaliifi kkace v oboruuu Obrábbběč 
kovů ddle zákonna čč. 11799/2006 Sbb., o uznná-
vání vvýsledků dallšíhho vvzděláváání:

Souustrružení koovoovýých materriálů
Obssluhha CNNC sstrojůů
Vrtááníí kovoovýcch maateriálů
Brooušeení koovovvýcch materiállůů
Fréézovvání kkovoovýýchh materiááálů

teresovaní v projektu Comenius.
Během setkání studenti svými prezenta-

cemi představili jednotlivé školy a seznámili
přítomné také s výstupy celého projektu.

Věř íme, že spolupráce s našimi
zahraničními partnery bude pokračovat 
i v příštím projektu zahraniční spolupráce
škol, který nese nový název ERASMUS+.

Týýdenní sstáážee:

 Žáci maturitního oboru Podnikání se
zúčastnili týdenního poznávacího zájezdu
do Prahy.
Žáci prvních a druhých ročníků SOŠ
absolvovali sportovně-turistický kurz
na Kasárnách.
Studenti sexty a G-2 absolvovali vodácký
kurz.
Studenti G-3, septimy, kvinty a G-1 se
zúčastnili cykloturistického kurzu v Jeseníku
nad Odrou.

Českýý deen prroti rakkoovině 22014

Během akce „Český den proti rakovině“
(tzv. Květinový den) se vybralo 10 741 Kč. Tato
částka pomůže v boji proti rakovině. Všem,
kteří se zapojili a přispěli, patří velký dík!

Předáávánní maturitníích vysssvěddčenní 

Předávání maturitních vysvědčení
a protokolů proběhlo v obřadní síni na rad-
nici ve Slavičíně dne 18. června 2014 přijetím
starosty města Ing. Jaroslava Končického.

MModernizaacee výukyy biologggie aa chemie
y ynaa Gyymnnázziuu Jana PPPivečkkyy Slaviččín 

V měsíci květnu a červnu proběhla
poslední klíčová aktivita – tvorba žákovských
prezentací, vzdělávání a osvěta okolních
organizací v rámci realizace projektu
„Modernizace výuky biologie a chemie
na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín“, reg.
č. CZ.1.07/1.1.38/01.0030, podpořeného

z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Žáci naší školy 
předváděli vlastní vytvořené prezentace, 
klíčové aktivity a výstupy projektu žákům
na Gymnáziu Valašské Klobouky, na Střed-
ním odborném učilišti Valašské Klobouky,
na Základní škole Gabry a Málinky Štítná
nad Vláří, na Střední průmyslové škole a Ob-
chodní akademii Uherský Brod, a zejména 
u partnera projektu na Střední odborné škole 
Luhačovice. Dne 23. června 2014 proběhla 
také závěrečná konference projektu na GJP 
Slavičín. Hlavním přínosem projektu bylo
získávání poznatků z oblasti zdravého životní-
ho stylu a mezi stěžejní výstupy projektu pat-
ří vytvoření dvou výukových programů do bi-
ologie a chemie, které se staly součástí škol-
ního vzdělávacího programu. Díky realizaci 
projektu se výrazně zlepšilo technické vyba-
vení školy, které bude sloužit i budoucím stu-
dentům Gymnázia Jana Pivečky a Střední od-
borné školy Slavičín. Mgr. Lucie Šuráňová

Tento projekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Možnost podání přihlášek 
v dalších kolech
Maturitní obory: osmileté gymnázium,
čtyřleté gymnázium, mechatronik, pod-
nikání
Učební obory: obráběč, elektrikář, auto-
mechanik, kuchař
Informace na telefonním čísle: 604 453 954
u vedení školy, kritéria na www.gjpsoss-
lavicin.cz.
Uchazeči v učebních oborech a Podnikání
budou přijati bez PZ dle kritérií.

Účastníci projektu Comenius 2014
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Základní škola Slavičín-Vlára
Pěknýý dááreek dětem

V pátek 30. května 2014 neusedli žáci
do školních lavic k obvyklé výuce, ale zú-
častnili se celoškolní oslavy Dne dětí. Pro-
gram pro ně připravili jejich učitelé spolu
s žákovským parlamentem a podle hodno-
cení mnoha žáků se vydařil. Děti 1. – 4. tříd
nejvíce pobavila ukázka výcviku psů a jejich
„taneční umění“. Příslušníci Policie ČR jim
předvedli služební vůz a pomůcky důleži-
té pro práci policistů. Ani letošní oslava se
neobešla bez jarmarku, stánků a drobných
dárků, soutěží, odměn a samozřejmě hudby
v podání p. uč. Aleše Ptáčka.

Starší žáci z 5. – 9. tříd se zúčastnili
tradičního volejbalového a fotbalového
utkání školních družstev a turnaje v kužel-
kách s reprezentantkou nedávného Mis-
trovství světa. Letošní novinkou byl branný
orientační závod smíšených družstev z jed-
notlivých tříd. Se zakreslenou mapou
postupovali žáci po vyznačených stano-
vištích. Nebylo jednoduché zasáhnout cíl
střelbou z luku a ze vzduchovky, stanovit 
správný azimut, trefi t se granátem, vyluš-
tit šifru a prokázat něco málo ze zdravově-
dy. S učiteli, coby patrony družstev, zvlád-
li trasu přírodní lokalitou s plněním úkolů
na výbornou. Zkrátka – se školou „zaško-
lou“ bylo prima. 

Mgr. Jana Pinďáková

Před ppráázddniinami nna mobbbilním 
pdoopraavníímm hřišti

Dopravní výchova je součástí našeho
Školního vzdělávacího programu a vyuču-
je se jak v teoretické, tak v praktické rovině.
A protože ta praktická se provádí až ve 4. roč-
níku na dopravním hřišti v Malenovicích,
kde žáci získávají průkaz cyklisty, mohly le-
tos děti z 1. a 2. tříd zcela nově, díky gran-
tu města, zažít výuku přímo doma na kur-
tech u školního hřiště. Díky elektrickým au-
tíčkům, čtyřkolkám, koloběžkám, svítícím
semaforům a dopravním značkám se naši
nejmenší naučili řešit běžné i nečekané si-
tuace v silničním provozu. Respektovat jíz-
du v pravém pruhu, znát základní znaky
na pozemní komunikaci, některé doprav-
ní značky i nezbytné telefonní číslo na tís-
ňovou linku, bezpečně přecházet přes ces-
tu. A co teprve, když v opravdové policejní
čepici udělovali pokuty a řídili celou křižo-
vatku! Snad se nám nově nabyté dopravní
zkušenosti budou hodit i pro blížící se bez-
pečné prázdniny.

Mgr. Darja Konečná

AAtleti byli vv ttomto šškkolnímmm rocce úspěšnní

V měsíci květnu proběhlo na naší škole
několik sportovních akcí – Valašská spor-
tovní liga a Mezinárodní sportovní den pro
2. stupeň. Dále se žáci naší školy zúčastni-
li atletického mítinku „O pohár primátora

Mesta Nová Dubnica“ a atletických závodů
ve Valašských Kloboukách.

Valašská sportovní liga: závodů se zúčast-
nili žáci 1. a 2. stupně z osmi základních škol
regionu. Všichni závodníci předvedli skvělé
výkony a v součtu všech disciplín se mlad-
ší žáci ZŠ Slavičín-Vlára umístili na 1. mís-
tě a starší žáci na 3. místě. 

Mezinárodní sportovní den: tato akce je
pořádána každoročně v rámci spolupráce
s partnerskou školou ZŠ J. Kráľa Nová Dub-
nica ze Slovenska. Celkem se této soutěže zú-
častnilo 100 sportovců. Nejlepšími týmy se
stali žáci 7. třídy ze ZŠ Nová Dubnica a žáci
9.A ze ZŠ Slavičín-Vlára.

Atletický mítink „O pohár primátora Mes-
ta Nová Dubnica“: naše škola přijala pozvá-
ní v rámci projektu přeshraniční spolupráce
s partnerskou školou Janka Kráľa na mezi-
národní atletický mítink „O pohár primáto-
ra Mesta Nová Dubnica“. V silné konkuren-
ci slovenských škol se všech sedm našich
atletů neztratilo, všichni závodníci dosáhli
na medailová umístění.

Ing. David Ptáček

Trradičční Hrráttky netrrradičněěě

S blížícím se koncem školního roku připra-
vila naše škola již tradiční kulturní vystoupení
s názvem Hrátky. Letošní program byl inspiro-
ván literární klasikou, Tylovým Strakonickým
dudákem, děj byl však zasazen do současné
doby. Do posledního místa zaplněný sál sla-
vičínské Sokolovny tak byl svědkem vynika-
jících výkonů všech účinkujících. Poděková-
ní patří pedagogům a žákům, kteří se zhosti-
li přípravy programu a nácviku vystoupení,
které zvládli „na jedničku“.

Tento celoškolní kulturní projekt je vel-
mi oblíbený nejen mezi žáky, ale také rodiči
a širokou veřejností. A tak se už nyní může-
te těšit, s čím vás ZŠ Slavičín-Vlára překvapí
na dalších Hrátkách.

Mgr. Aleš Ptáček

Ekkotýmmy naa eexkurzii

Dne 5. června 2014 vyjely naše školní 
ekotýmy na exkurzi do ekologického cent-
ra Veronica v Hostětíně. Tato zajímavá a po-
učná akce jim byla odměnou za jejich celo-
roční aktivní práci a byla fi nancována z pro-
středků získaných úspěchem v soutěži Ma-
lování na stěnu. 

Během dopoledne se žáci seznámili s čin-
ností ekocentra, navštívili moštárnu, ko-
řenovou čističku odpadních vod, přírodní 
zahradu, dozvěděli se i to, co to je a jak 
funguje energeticky pasivní dům. Tady 
na vlastní oči viděli, že některé věci se ne-
musí dělat jen zaběhnutým způsobem, ale 
že to jde i jinak, a lépe! Hned nato následo-
val zajímavý workshop s názvem Ekologic-
ké stopy. A co nesmělo chybět v závěru pro-
gramu? Přece ochutnávka vyhlášeného ho-
stětínského biomoštu. Byl skvělý! Stejně 
jako celá exkurze. 

Mgr. Iva Šmotková

Leegie očiima ddětí

Pro školu pochvalný list s poděková-
ním za podporu soutěže podepsaný hejtma-
nem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem 
Mišákem, pro sebe věcné ceny a nezapo-
menutelné zážitky přivezli 26. května 2014 
ze Zlína žáci 9.A Vojtěch Drga a Tomáš 
Hlaďo. Jako účastníci celostátní výtvar-
né soutěže „Československé legie očima 
dětí“ byli do sídla krajského úřadu pozvá-
ni na vernisáž spojenou se slavnostním 
vyhlášením výsledků. Záštitu nad soutěží 
převzal hejtman Zlínského kraje, který také 
osobně předal odměny a poblahopřál všem 
oceněným. Příjemným překvapením bylo 
pozvání žáků panem hejtmanem na zmrz-
linový pohár a další milé setkání spojené 
s fotografováním a autogramiádou, ke kte-
ré ochotně zasedli veteráni II. světové vál-
ky, piloti RAF, generál Emil Boček a plukov-
ník Alois Dubec. 

Mgr. Danuše Slámečková 
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OOhléddnuutíí za 2. pooololetííím 
škkolníhoo rrokku 20133/20014

Nový kalenndářníí rok 2014 jssme zahháji-
li v naší MŠ oddpočattí a plní elánnu. S děětmi
jsme vzpomínaali, jakk jsme ve svvých doomo-
vech prožili váánočníí svátky a jaaká překkva-
pení nám Ježíššek přřipravil podd vánočnním
stromečkem. DDíky lletošní „zimmě-nezimmě“ 
jsme se, bohužžel, neemohli těšit ze sněěho-
vé nadílky a reealizoovat tradičnní zimníí ra-
dovánky v poddobě bobování či sáňkovvání. 
V čase masopuustníhho veselí jsmme s děětmi
zorganizovali školkkový karneeval nabitý 
různými soutěěžemi a úkoly. Roodiče před-
vedli notnou dáávku ffantazie a zaajistili svvým 
dětem kostýmmy známmých fi lmoových aa po-
hádkových hrddinů.

S příchodemm jaraa jsme pozorrovali zzmě-
ny přírody, ježž jsou pro toto roční obddobí 
charakteristickké a přřipravovali sse na osllavu 
Velikonoc, kdyy jsmee zhotovili nnašim bblíz-
kým velikonočční přřání a mamminkámm zá-
pich do květinnáče. VVe třídě Sllůňat naavíc 
paní učitelky ppřichyystaly pro rrodiče aa je-
jich děti „Velikkonoční tvoření““ s výrobou 
jarních dekoraačníchh věnečků. V naší ma-
teřské škole jsmme see také zaměřili na DDen
Země, kdy dětti bylyy seznámenny s možžný-
mi způsoby occhranyy životníhoo prostřředí. 
V dubnu bylo vv mateeřské škole vyhláššeno 
přijímání žádoostí k ppředškolnímmu vzddělá-
vání a konec ttohotoo měsíce see nesl vv  du-
chu čarodějnicckém,, kdy jsme uuskuteččnili
čarodějnický rrej a vve spoluprááci s veddou-
cí školní jídellny occhutnali čarodějniické 
menu, které zaahrnoovalo napříkklad doošky 
ježibaby Božkky, polévku plnoou peníízků 
loupežníka Lootrandda, kotlík čaroděje Kle-
ofáše či ulitu šneka AAlfonse. K příležittosti 
50. výročí vzniiku sysstému školnního straavo-
vání nám vedooucí škkolní jídelnny připrravi-
la také retro jíddelníčček, který seestával z jí-
del našich babbiček.

V květnu jsme se vydali na šškolní vvýlet 
do ZOO Lešnáá a poozorovali exxotická zví-
řata. V souvisslosti s poznávánním měěsta 
Slavičín jsme nnavštíívili ZŠ Slavvičín-Vllára, 
ZUŠ Slavičín, místnní knihovnuu, záchrran-
nou službu, hhasičskkou zbrojnici a mměst-
skou policii. TTímto bychom cchtěli vššem 
poděkovat za ochottu a čas, ktterý naašim 
nejmenším věnnovalii a zasvětili je do svvých 
aktivit. V posleednímm měsíci škoolního roku 
2013/2014 jsmme oslaavili Den děětí, absoolvo-
vali atletický ttrojbooj a slavnosstně se roz-
loučili s našimmi předdškoláky, kkterým ppře-
jeme hodně ússpěchhů v jejich nnové etaapě, 
jež bude zaháájena vvstupem do záklaadní
školy a jejich rrodičůům dostatekk trpělivvos-
ti a pevných nnervů.

Všem dětemm, rodičům, blízzkým, zzná-
mým i neznámým přejeme kkrásné léto 
plné prosluněěných dnů a dobbré nállady 
a po prázdninnách sse budemee těšit oopět 
na viděnou.

Za MŠ Slavičín-VVllára 
Mgr. Žanneta Sppurná, řediitelka škkoly

MŠ Slavičín-Vlára
PPráce Škkolní družinyyy Malééé Poole

V závěru školního roku probíhá hodnocení 
práce za uplynulé období. Také školní družina 
hodnotila svou činnost. Od začátku školního
roku se uskutečnilo hodně akcí. Některé, 
jako např. Drakiáda, Mezidružinová pouť, 
Lampionový průvod nebo Rej čarodějnic, se
staly již tradicí. Ale proběhly i nové akce. Při 
Bramborové olympiádě jsme zjistili, že se dá 
sportovat a soutěžit i s bramborami. Spoustu 
legrace jsme zažili při hře na indiány. Vyráběli 
jsme trička, totemy, čelenky, vyzkoušeli jsme 
si válečné malování. Na začátku jara žáci 
uspořádali vynášení Moreny. Po celý školní 
rok probíhaly různé soutěže, seznámili 
jsme se s novými výtvarnými technikami, 
jako je např. malování na sklo, tvořili jsme 
obrázky z odpadových materiálů (vršky, 
čajové sáčky). Mezi oblíbené aktivity patřila
návštěva městské knihovny. Pro žáky zde byl 
připraven vždy bohatý program. U příležitosti 
Mezinárodního dne vody jsme se seznámili
s provozem Čističky odpadních vod v Hrádku. 
Pan Slovák a pan Klein nás provedli po celém 
zařízení a vysvětlili nám, jak probíhá proces 
úpravy vody. I když návštěvu hasičů a policie
zařazujeme každoročně, žáci se na tyto akce 
vždy těší. A hasiči nezklamali ani letos. Pan 
Bartošík, Gbelec a pan Juřík poutavou formou 
seznámili naše žáky s prací hasičů, názorně 
předvedli používanou techniku a nástroje, 
výstup a sestup na stožár po laně. Ale asi 
nejvíce se všem dětem líbilo, že si mohly 
samy vyzkoušet některé činnosti – vylézt 
na hasičské auto nebo stříkat hadicí. Také 
při návštěvě policie si žáci vyzkoušeli různé 
pomůcky. Paní policistka Skočovská a pan
Urbánek nás provedli po budově, vysvětlili 
co k čemu slouží. Nejvíce však děti zaujala
prohlídka policejní cely, vyzkoušely si na-
sazování pout a jak se řídí policejní auto. 
Všechny jmenované akce přinesly našim 
žákům mnoho nových poznatků a zkušeností. 
Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem 
pracovníkům, kteří nám umožnili uskutečnit 
tyto akce za, ochotu a trpělivost.

Vychovatelky školní družiny

MŠ Hrádek
PPoděkkovvánní zza dětskký dennn v HHráddku

V pondělí 2. června 2014 uspořádal Dia-
klub Slavičín a ZŠ praktická a ZŠ speciální 
Slavičín na výletišti v Hrádku oslavu Dne 
dětí. Zúčastnili se žáci praktické a speciál-
ní školy, děti z MŠ v Hrádku i klienti Cha-
rity Slavičín. 

Pro děti byly připraveny stanoviště 
s různými úkoly: stavba hradu z moli-
tanových kostek, házení míčků na cíl, házení 
velkého míče na koš, skákání v nafukovacím 
hradu, střelba na plechovky, zdolávání 

MMámee zllatté mmladé zzzáchraanářky

V sobotu 14. června 2014 se ve Slavičíně
v Pivečkově lesoparku již potřinácté uskuteč-
nilo regionální kolo zdravotně-výchovné sou-
těže pro žáky 5. ročníků „Helfíkův kotár“. Tuto
soutěž každoročně zajišťují pracovníci stře-
diska ZZS Zlín ve spolupráci s Nadací Jana
Pivečky a za pomoci několika desítek dob-
rovolníků. Na celkem osmi stanovištích mu-
sely dvoučlenné zdravotnické hlídky proká-
zat pohotovou a hlavně správně provedenou
první pomoc „zraněným“ fi gurantům. Každý
úkol byl ztížen i tím, že byl přichystán oprav-
du věrohodně a byl bodován přímo profesio-
nálními záchranáři.

Ve velké konkurenci 23 družstev z okol-
ních škol prokázaly nejlepší znalosti v posky-
tování první pomoci žákyně ZŠ Slavičín-Vlára
Lenka Krčová a Eliška Zálešáková a dosáhly
tak oprávněně na vynikající 1. místo. Vedle
diplomů a pěkných cen pro naši školu získaly
i putovní pohár, který bude po celý příští škol-
ní rok tento jejich velký úspěch připomínat.

Oběma dívkám moc blahopřejeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Hana Majeriková

Paní uučittelkkoo, zazpíívvejmee si!

Určitě všichni znáte nesmrtelnou hlášku
„Pane učiteli, zazpívejme si“ z jednoho české-
ho fi lmu. I naše děti z 5.A si chtěly zazpívat.
A to československy. V rámci projektu přes-
hraniční spolupráce mezi ZŠ Slavičín-Vlára
a ZŠ Janka Kráľa v Dubnici 3. června 2014
proběhla společná hodina hudební výchovy.

Žáci s paní učitelkou provedli slovenské
spolužáky krátkým historickým vývojem
české hudby od Hašlera, přes Semafor až
po Olympic. Nezapomněli se také pochválit 
naším národopisným souborem Slavičánek 
a do prezentace také zahrnuli výsledky tříd-
ní ankety Zlatý slavík, aby na Slovensku vě-
děli, že Tomáš Klus, Lucie Bílá a skupina Ka-
bát jsou nejoblíbenější. Naši páťáci se zase se-
známili s lidovými hudebními nástroji (basa,
cimbál, citara, fujara, gajdy), se slovenským
folklorem (SĽuk, Lúčnica, Vršatec, Mladosť)
a dokonce si i společně zazpívali několik pís-
ní u kytary. 

I přes počáteční obavy, zda nás nezradí
technika a zda si budou žáci rozumět, to do-
padlo na výbornou. Těšíme se na další spo-
lupráci. Ing. Hana Vyoralová

ZŠ Malé Pole
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Vzdělávacího střediska
Informace

různých překážek, nahazování kroužků
o různých velikostech aj.

Děti se všude vystřídaly, za splněné úkoly
byly odměněny, na závěr se všichni přítomní
pohostili grilovanou uzeninou a teplým
čajem. Všem se akce líbila, děti si společně
zadováděly, zatančily a prožily svůj svátek
netradičně a radostně. 

Náš dík patří pedagogům z praktické
a speciální školy a hlavně babičkám z Dia
klubu, které svůj volný čas věnovaly našim
dětem.

Alena Gbelcová, MŠ Hrádek

DDM Slavičín
Konec dalšího školního roku je za námi.

V případě našeho zařízení však 30. červen
tečkou za školním rokem není. Tou je až
poslední námi nabízená prázdninová akti-
vita pro léto 2014.

Každý konec nějaké události vybízí ob-
vykle k rekapitulaci. Máme za sebou velmi
náročný školní rok. Téměř celá jeho čtvrtina
byla věnována rekonstrukci našeho zařízení.
Díky ní se ze starého, bledého, nemocného
domečku vyloupl krasavec plný barev a lá-
kající příjemnou atmosférou provoněnou
novotou. Zájmové kroužky začaly v tomto
školním roce až na konci listopadu a dá
se říci, že až do konce kalendářního roku
doznívaly ještě poslední zbytky rekon-
strukce.

Nový kalendářní rok už plnou parou
rozjel činnost zájmových kroužků, které se
snažily do konce června dohonit skluz ve své
celoroční plánované práci.

Je na místě poděkovat všem externím
pracovníkům našeho zařízení, vedoucím
zájmových kroužků za nesmírně záslužnou
práci, kterou odvedli směrem k dětem, kdy
plnili hned několik rolí najednou: byli
vychovateli, kamarády, svým způsobem
i učiteli, metodiky…

Je také čas na to, poděkovat interním

pracovnicím DDM Slavičín za obrovské na-
sazení pro svoji práci. Toto čtyřdílné puzzle
pracuje tak, aby každá z nás na své parketě
odvedla co nejspolehlivěji, nejzodpovědněji
a především kvalitně svoji práci. Při cel-
kovém počtu klientely, která měla v tomto
školním roce přes 400 osob všech věkových
a cílových skupin, to zcela určitě nebyla
jednoduchá záležitost. Naše práce se nedá
ani nemůže vejít do čtyřiceti hodinového
pracovního týdne – každá z nás má připsáno
za toto období několik desítek hodin navíc,
samozřejmě bez nároku na odměnu. Celkový
úvazek tohoto puzzle je 3,5 pracovníků –
pedagogických i nepedagogických. A tak
se sama sebe někdy ptám, zda to není tak
trochu zázrak, že se do tohoto čísla vejde
takový objem pravidelné i nepravidelné
činnosti, který na školní rok nabízíme. Co se
týče letních aktivit, tak naší nabídky letošní
prázdniny využije téměř 130 klientů.

Nastal čas prázdnin a dovolených.
Dovolte mi, popřát všem co nejpříjemnější
prožití tohoto oblíbeného letního období.
Ať se zdrávi a se super zážitky setkáme
na prahu nového školního roku 2014 – 15.

Zdenka Odehnalová,
ředitelka DDM

Provozní doba vzdělávacího střediska:
Po, St 8.00 – 18.00 hodin
Út, Čt, Pá 8.00 – 15.30 hodin
Ve vzdělávacím středisku je možné využí-

vat 12 PC a internet zdarma. Za poplatek je 
možnost tisku, kopírování a ukládání doku-
mentů na média, vazba dokumentů do plasto-
vých kroužků, laminování dokumentů.
Nabízíme vzdělávací kurzy pro rok 2014.
Internet a komunikace přes internet –
12 hodin – 400 Kč
Podvojné účetnictví pro začátečníky –
30 hodin – 1 000 Kč
Vzdělávací kurz „Administrativa“ –
20 hodin – 500 Kč
Finanční svoboda aneb jak umíte 
hospodařit se svými penězi?
Základy práce na počítači – 20 hodin – 
500 Kč
Práce na PC pro pokročilé – 20 hodin – 
700 Kč
Tvorba webových stránek – 20 hodin – 
850 Kč
Photoshop – 20 hodin – 750 Kč
Power Point – 12 hodin – 500 Kč
Základy daňové evidence – 30 hodin – 
1 000 Kč

Nutný počet pro otevření kurzu je 
minimálně 8 účastníků. Hlaste se na telefon-
ním čísle 577 342 822, 739 095 315 nebo přímo 
v sídle Nadace Jana Pivečky.
Dílna inspirace

Pro ženy, maminky, babičky... Používáme 
různé kreativní techniky a zároveň společně 
strávíme vždy pěkné odpoledne. Bližší in-
formace: lektorka Eva Bartošová na tel. čísle 
777 913 782. Kurzy probíhají každé úterý 
v 16.00 hodin v Horákově vile, v prvním 
podlaží. 
Plán aktivit na červenec:
2. a 9. července – výroba zvonkohry
16., 23. a 30. července – tvoříme ze silonek
Připravujeme:
Výtvarný příměstský tábor: 
30. června – 4. července 2014
Anglický příměstský tábor: 
11. – 15. srpna 2014

Dětský den v Hrádku
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Společenská kronika

NAROZENÍ – BŘEZEN
Jiří Smolík a Dagmar Strnková –
dcera Ludmila Elen
NAROZENÍ – KVĚTEN
Petr a Kristýna Koběrských – syn Matyáš
Tomáš Német a Veronika Danielová – 
syn Tomas
Jiří Máčala a Eva Došlová – dcera Barbora
Dalibor a Lenka Salvétovi – syn Lukáš
Jakub a Marie Hajdovi – dcera Elena

 16. 5. 2014 Emil Saňák, 77 let, Slavičín
 20. 5. 2014 Jan Štefánik, 81 let, Slavičín

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

SŇATKY – KVĚTEN
David Majzlík a Pavlína Kuželová
Jindřich Janoš a Magda Ševčíková

j

ÚMRTÍ
 3. 5. 2014 Ing. Jiří Musil, 73 let, Petrůvka
 5. 5. 2014 Cecilie Konečná, 79 leet, Šanov

g

 8. 5. 2014 Antonín Urbaník, 82 let, Bohuslavicelet, Bohuslavice
 11. 5. 2014 Stanislav Belžík, 84 leet, Hrádek
 14. 5. 2014 Pavel Saňák, 50 let, RRokytnice

V Z P O M Í N Á M E

DDDne 11. čeervence 20114
 bbby se dožil 100 let paan 

JosJosJosef ZVONNEK z Nevšoové. 
Kdo jstee ho znali, 

vzpomeňte s námi. 
S láskkkkouuu a úctou vzpomínajíí synové 

a dcery ss rodinami. 

DneDneDnne 2.2 2.2. če če če červerververvencencencenc  20 20 202 141414 14
vzpvzvzpv omeomeomeom nemnememnneme 1e 1e 1e 16. 6.6. 6. výrvýrvýrvýročí úúmrtírtíí 

panpanpanana aaa MilMilMilMMilananaanaanaa MA MAMAMARYÁRYÁRYÁRYÁŠŠEŠEŠE
ýý

. 
KdoKdoKdoo jsjs js jste te tete ho ho ho ho znaznaznaznali,lili,i, vzvzvzpompompompomeňteňteňteňte see se s ná náámi.m  

SouSouSouS rozrorozzro encencencenci ssi si s ro ro rodindindindinamamiamiami. 
Dnenenene 16 166 11 . ččččeerververvrvencencencnce 2e 2e 2e 201014014014 

uplynne 555 letletlettlet, c, co o no no nnás ás ás ás navnavnavnavždyždyždyždy op opopusustil 
pannn Frantitititiššekšekšekek MA MA MAARYÁRYÁRYÁRYÁŠŠŠ

yyy p
.. 

ZZZa Z tichouhouhouhou vz vz vzvzpompompompomínkínkínkínkuuuu 
děkděkdd ujíííí syn a ddcery s rodinnaaami.mi.mi  

Dne 26. čeervence 20114 
vzpomeneme 2. smutné vvýročí, 

kdy nás naavždy opustiila 
naše drahá mannželka, mamminka, 

babička, prababička, 
paní Jarmilla HOLKOVVÁ

p
. 

Za tichou vzppomínku děěkuje 
manžel, dcera a syn s rodinami 

a ostatnní příbuzní. 

Dne 12. července 2014 
vzppomeneme 11. smutné výročí
úmrrtí pana Josefa HRNČIŘÍKA

ýý
.

SS láskou a úctou vzpomíná 
manželka, synové Zdeněk, Tomáš 

a dcera Eva s rodinami.

Dne 22. července 2014 
vzpomeneme 10. výročí 

úmrúmrttí paní Marie BARTOZELOVÉÉ
ý

a dne 9. června 2014 
tomtomu bylo 25 let, co nás opustil 

panp  Zdeněk BARTOZELA
z Divnic.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Irena, Marie s manželem, 

vvnuk Marek s manželkou 
a vvnučka Leona s manželem, 

Verunka a Tomášek. 

Dne 30. července 2014 
vzpommeneme 3. smutné výročí úmrtí 

ppana Jaroslava MASAŘE
ý

ze Slavičína. 
S láskou a úctou vzpomínají 

maanželka a dcery s rodinami. 

ne 31. květnnaa 2014 Dn
o 8 let, kdyy nnás navždy uplynul
stila naše mmiilovaná opus
aminka a bbabbička, ma

paní dmila JANNČČAŘÍKOVÁLud , 
by letos v zzářří oslavila která b
65. narozeeniiny. 6
eň si 9. čerrveence 2014 Zárove
omeneme 100. výročípřipo
í našeho mmillovaného   úmrtí

nka a dědeččkka, panatatín
oslava JANNČAAŘÍKAMiro

pp
. 

á syn Mirooslaav s rodinou, Vzpomíná
Zbyněk s roodinou, syn 

oman, babbička Marie syn Ro
íková a osttattní rodina. Jančaří

jeme všemm ppřátelům Děku
ámým, kteřří se přišlia zná

učit a doproovvodit pana rozlou
SAŇÁKA Emila S

p
zze Slavičína 

eho posleddnní cestě.na je
armoucenáá roodina Za
ňákova a Sppuurných. Saň

Dne 8. čerrvence 2014 uplyyne 10 let 
od úmrtíí pana Zdeňka BLLAŽKA

p yy

ze Slavičínna. Kdo jste ho znnali a měli 
rádi, věnujjte mu tichou vzppomínku. 

Děkujeme. 
Vzppomínají manželkka,

děti s rodinami a švagrrová.

Dne 33. června 2014 jsmme si
připomněěli 9. smutné výroočí úmrtííííí 

paní Janny KŘÍŽOVÉ ze ŠŠanova. aa
ý

S láskou a úctou vzpomínajjí manžel,
dcera JJana s rodinou a ssestra 

PPavla s rodinou. 

Dne 27. července 2014 vzpoomeneme 2014
1. smutné výročí úmrtíí paní 

Jaroslavy KRAJÍČKOVÉ
ýý

 zee Šanova. 
pp

Dne 17. září 2014 by se dožila 80 let.
S láskou a úctou vzpomínaají dcery 

Jaroslava a Marie s rodiinami.

Děkujeme touto cestou za účast 
a květinové dary při poslledním 

rozloučení s panemm 
Janem ŠTEFÁNIKEMM

p
. 

Zarmoucená rodinaa. 

DIAMANTOVÁ 
SVATBA

Šedesát let vzpomínek od té chvíle,
kdy jste si vzájemně řekli své ano. 

Sdíleli jste spolu chvíle štěstí, 
ale přišly i momenty méně veselé, 

byli jste si nablízku, když se vaše sny
stávaly skutečností.

Svatební slib vyslovený před 60 lety,
si zopakovali dne 14. června 2014 

manželé

Antonín a Hedvika 
NOVÁKOVI

Diamanty jsou vzácné a drahé,
ale vy dva jste nám ještě dražší 

a vzácnější!
Ze srdce vám k vašemu obdivuhod-

nému a krásnému spojení gratu-
luje celá vaše rodina Ševčíkova,

p j gj

Novákova a Goňova.
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V našem družstvu máme děvčata naro-
zená v letech 2001 až 2003. Pro tyto roční-
ky nebyla na Moravě otevřena žádná sou-
těž, proto jsme byli zařazeni do ligy starších 
žaček (1999 – 2000). Přesto se v této sou-
těži děvčata neztratila. Získala zkušenosti
a dosáhla několika pěkných výsledků, např. 
jako jediné porazily vítěze soutěže Pohoře-
lice, s druhým Znojmem uhrály dvě remízy 
a dvakrát prohrály pouze o jednu branku.

Vrcholem letošní sezony byl pro nás pře-
bor Moravy elévek (2003) a mladších žaček
(2001 – 2002), kde se děvčata poprvé utkala 

Úspěch mladých fl orbalistek

Slavičínský bajkap

se svými vrstevniceemi. Turnaje, který se ko-
nnal v Pohořelicích u Brna, se zúčastnilo 14
ddružstev v každé kkategorii. Elévky ve sku-
ppině rozdrtily Jihllavu 21:0, Židenice 20:0,
HHroznovu Lhotu 111:1. V semifi nále si poradi-
lyy s FbC Aligators PPozořice 6:0 a ve fi nále po-
raazily Znojmo 7:0 aa získaly pohár pro vítěze.
NNejlepší útočnicí tuurnaje se stala Adéla Hla-
ďďová, která dala 24 branek. Dále hrály: Vero-
nnika Maňasová, Veeronika Hubíková, Šarlota
HHověžáková, Eliškaa Mikulcová, Klára Machů
aa Katka Dědková.

Družstvo mladšších žaček tvořily: Aneta 

Machhů, Tereza Čížová, Karrolína Škodová, 
Luboomíra Hovězáková, Jolana Zvonková, 
Veroonika Kašková, Natálie Šebáková. Svo-
ji skuupinu vyhrály, když poorazily Židenice 
20:1 a Znojmo 8:2. Ve fi náálové skupině se 
jim jjiž tolik nedařilo. V záápase s FbC Ali-
gátorrs Pozořice předvedly vvýborný fl orbal, 
ale ddíky mnoha nevyužitýmm šancím nako-
nec pprohrály 5:6. Utkání s pozdějším vítě-
zem FbC Olomouc označilli všichni trené-
ři za vrchol turnaje. Skóre bylo dlouho vy-
rovnnané, ale soupeř v závěrru uplatnil svoje 
zkuššenosti a zvítězil 8:5. I ttřetí místo je vel-
kým úspěchem a získaný poohár je odměnou 
za ceeloroční poctivou příprravu.

Rudolf Novotný

V neděli 25. května 2014 v zámeckém
parku ve Slavičíně startoval již IX. ročník
cyklistického závodu Slavičínský bajkap.
Závod byl součástí 2. ročníku seriálu závodů
Valašskokarpatské cyklotour 2014. Počasí
stejně jako loňský rok vyšlo na jedničku
a závodní trasa byla perfektně připravena.
Závodu se zúčastnilo celkem 179 cyklistů
– od předškolního věku až po veterány.
V hlavní kategorii Muži M1 startoval do-
konce reprezentant ČR v alpském lyžování
zrakově postižených sportovců a účastník
zimních paralympijských her v Soči Patrik
Hetmer z Luhačovic. Jsme velice rádi, že si
závod získal takovou oblibu a těšíme se opět 
na další ročník. 

Na tomto místě patří poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se jakýmkoli způsobem
na Slavičínském bajkapu podíleli, protože 
bez jejich pomoci by závod šlo jen těžko
zorganizovat.

Zuzana Žáková

Děkujeme všem rodičům a dětem
za přízeň v tomto školním roce a přejeme
všem krásné letní prázdniny. Po tuto dobu
bude MC zavřeno.

V září se zase opět těší na Vaši návštěvu
všichni členové týmu MC Slavičín ve složení:
Lenka Tomečková, Eva Tkadlecová, Martina
Tkadlecová, Simona Goňová.

Dovolená
v ordinacích lékařů
MUDr. Roman Űberall
7. – 18. červenec 2014
Zastupuje MUDr. Radmila Pinďáková.

MUDr. Marie Častulíková
7. – 18. červenec 2014
Zastupuje MUDr. Jiří Zabloudil. 

MUDr. Radmila Pinďáková
24. červenec – 13. srpen 2014
Zastupuje MUDr. Roman Überall.

MUDr. Jolana Malotová
14. – 18. červenec 2014
Zastupuje MUDr. Petr Zemčík

MUDr. Jiří Henčl 
(gynekologická ambulance)
28. červenec – 8. srpen 2014

Děkujeme

M

Elévky Mladší žákyně

Včelaři zze Šannova Vás zvou na

VČEELAAŘSKKÉ 
ODPPOLEDDNEE

neděle 27. července 2014
od 14.00 hodin
VVýletišště Šanov
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aPozvánky, kalendáře
4. 77. leetní sccénaa SSlavvičín
LÉTO S DDIVADDLEEMM –
ZAKÁZZAANÉ UUVOOLNNĚNNÍ
5. 77. záámeckký pparrk
PARK PÁÁRTY
5. 77. kurty vv záámeeckkém parkkku
JEREVVANN CUPP
13. 7. DDivnicce
DIVNIICKKÁ HEELIGGOONKKA
19. 7. aareál kužželnlny Slavičínn
MEMOORRIÁL J.. HRRNNČIIŘÍKA
25. 7. lletní sscénna Slaavičín
LÉTO S DDIVADDLEEMM –
S HLAAVOOU V OOBLLAACÍCCH

Výstavy: 
Měsstskké infofoceentrrumm
VÝROČÍ LETEECKKÉ BITTVY NAADD BÍLÝÝMMI 
KARPAATYY
Měsstskká kniihovna
60. LEET FFOLKLORUU VVE SLAVIIČČÍNĚ 
Galleriie Jasmmínn
ČAROOVNNÝ DEETAAIL – VV. CHREENNKO

Cena: 900 Kč. V ceně je zahrnuto: teplé 
obědy, pitný režim, svačina, vstupné, 
cestovné, materiály aj.
Termíny:
1. termín: 18. – 22. srpna 2014
2. termín: 25. – 29. srpna 2014
Základní informace:

Charita sv. Vojtěcha Slavičín pořádá 
pětidenní tábor pro děti 6 – 12 let. Cílem 
tábora je rozvinutí kreativity, získávání 
nových dovedností a zkušeností, tvořivosti, 
přizpůsobování a utužení kolektivu. Děti 
spí doma. Tábor bude probíhat v čase 
7.00 – 15.30 hodin. Na táboře je přítomen 
zdravotník a výchovní pracovníci. Program 
je plný zajímavých her, dobrodružství 
a jiných aktivit. Pro děti je připraven např. 
poznávací a zážitkový výlet do Uherského 
Brodu – Aquapark, malování pravou hemi-
sférou, ukázka výcviku pejsků, hledání 
pokladu, společné kuchtění – příprava 
moučníku a mnohé jiné.

Přihlášky si můžete stáhnout na www.
slavicin.charita.cz nebo vyzvednout 
osobně na Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, 
Komenského 115. Termín odevzdání 
přihlášek je do 14. srpna 2014. 

Kontakt: Zůbková Magda, telefon: 
571 112 201, mobil: 734 435 242.

Srdečně Vás zveme na IV. ročník
setkání harmonikářů z Čech,

Moravy a ze Slovenska

DIVNICKÁ HELIGONKA
neděle 13. července 2014

od 13.00 hodin
výletiště Pod Zámkem v Divnicích

Vstupné dobrovolné 

SEETKKÁNÍÍ 
ŠABBATTČANNŮ

v pátekk 11. ččervence 20014
vv 16.00 hodin

u křížkuu vedlle Poláčkovvého

XVI. ročnník turrnaje v nohhejbalu 

Jerevaan cuup
5. července 2014

antukové kurty v zámeckém parku

Prezentace účasstníků: 7.300 hodin
Začáteek akcce: 8.00 hoddin

Přihlášky: poddávejtee do 4. červvence 22014 
u Petra Kosečka, 
tel.: 7311 598 200, 

e-mail: ppekosan@seznamm.cz.

My, cco nezzapomínámme, 
Vás srdečně zzvemee, abyste vzppomnělli...

XI. ROOČNÍKK 
MEEMOORIÁLUU 

JOŽKYY HRRNČIŘŘÍKAA
V čem? Noohejbal trojiic

 Kuželky ((nutnéé boty na přřezutí!)
Kdy? 19. červvencee 2014 od 8..00 hoddin

Kde? Areál kužželny SK Sllavičín
(zzámeccký park)

Poplatekk za mmužstvo 1800 Kč, 
bohaté oobčersstvení zajištěno 

(pivo, nealko, alko, gril, guláš, klobásyy…).
Akce se kooná zaa každého ppočasí! 

Modderujee DJ Ptáček.

Uzávěrka přihlášek a informace 
do 8. červeence 22014 – p. Hrrnčiřík,, 

tell.: 6022 506 990.

Těšímme se nna Vaši účast!

,,aneb neseď doma jako pecka“

Tábor při charitě
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S knihhovvnoou před prrázdniinammi

O předprázdninové knihovnické sezo-
ně lze říci, že nejen čtenářům, ale přízniv-
cům všeobecného kulturního dění připra-
vila pestrou nabídku pořadů. Např. členo-
vé seniorských spolků, provozující svou čin-
nost v budově knihovny, mohli prožít setká-
ní s nezapomenutelnými hereckými hvězda-
mi první republiky při stejnojmenné bese-
dě a fotoprojekci v podání knihovnic. Kaž-
doroční Literárně historické toulky Slavičí-
nem, pořádané v květnu ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže, i letos zaujaly řadu zví-
davých školáků. Ti se ve svém volném čase
zatoužili dozvědět více o pamětihodnos-
tech našeho města a také prožít napínavá
dobrodružství v jeho tajemných zákoutích. 
Děti se tentokrát vrátily v čase až do obdo-
bí „slavičínského pravěku“, kde se formou
veselých úkolů a her setkaly s našimi udat-
nými předchůdci, tzv. Slavojci. Po mnoha
náročných soutěžních „bitvách“ a hledání
tajných šifer, otevírajících cestu k odhale-
ní dávnověkého pokladu, přišly malým „bo-
jovníkům“ velmi vhod voňavé buřtíky, ope-
čené při táboráku na zahradě DDM. 

Dalším velmi příjemným literárním zá-
žitkem bylo setkání žáků ZŠ Malé Pole se
známým hercem a spisovatelem Arnoš-
tem Godfl amem. Nejprve zavítal na ná-
vštěvu za prvňáky a druháky a vyzkoušel
si, jaké je to po letech se na okamžik vrátit 
do školních lavic. Popřál zde dětem i peda-
gogům skvělé prázdniny a poté se přemís-
til do městské knihovny. Zde už jej vyhlíže-
li žáci 3. až 5. tříd, kteří se již nemohli do-
čkat osobního setkání s protagonistou ze
známých dětských fi lmů a také s úžasným
vypravěčem laskavých pohádkových příbě-
hů. Pan Goldfl am svým osobitým vypravěč-
ským umem přiblížil školákům svět fi lmu
i knihy, což je v závěru besedy vyburcova-
lo k mnoha dotazům.

Ve spolupráci s ZO Českého svazu ochrán-

ců přírody a ZO Českého svazu včelařů
ve Slavičíně se podařilo počátkem června
zrealizovat přednášku s tematikou tzv. api-
terapie, čili léčby zdravotních problémů
včelími produkty v podání MVDr. Zdeňka
Klímy z Brna. Poutavou formou se od tohoto
renomovaného odborníka dostalo poraden-
ství z uvedené oblasti jak laické veřejnosti,
tak i návštěvníkům z řad místních včelařů.

Neméně podnětnou a také hojně navští-
venou byla další ze série přednášek terape-
utky Ivy Radulayové, jejíž psychologicky
laděné pořady získávají u místního publi-
ka stále větší oblibu. Tentokrát bylo její sna-
hou předat zúčastněným náměty, jak prožít 
život v harmonii, v rovnováze, případně jak
z podvědomí odstranit myšlenkové blokády
a všudypřítomný stres.

Je na místě podotknout, že slavičínská
knihovna zaujala svými rozmanitými akce-
mi i odbornou knihovnickou veřejnost z blíz-
kých i vzdálenějších českomoravských kon-
čin. Na základě zájmu o výměnu profesních

Městská knihovna Slavičín 
zkušeností tak ve svých prostorách uvítala 
pracovníky z Masarykovy veřejné knihov-
ny ve Vsetíně a z Krajské knihovny Vysoči-
ny v Havlíčkově Brodě. Výhledově jsou na-
plánovány exkurze knihovnických profe-
sionálů z okresu Uherské Hradiště a okre-
su Hodonín.

Lze konstatovat, že od doby otevření nové 
knihovny se v jejích prostorách „pořád něco 
děje“. Mimo akce knihovnického rázu zde 
naplno probíhá činnost spolků a zájmových 
organizací, z nichž některé, jako např. Dia-
klub, svými mimořádnými aktivitami zpest-
řují společenské vyžití našich občanů. Nově 
zde funguje také kreativní Dílna inspirace.

Malý oddech od tohoto dění Vám přece 
jen hodláme dopřát, a to v období prázdnin. 
To sebou tradičně přináší činnosti spojené 
s revizemi a aktualizacemi knižních fondů 
poboček knihovny a obecních knihoven, 
spadajících pod správu městské knihovny. 
Závěrem bychom Vám chtěli popřát sluneč-
né prázdniny se spoustou nezapomenutel-
ných zážitků a také s knihou od nás.

Mgr. Gabriela Klabačková

Pozvání do knihovny na výstavu:
60. let folkloru ve Slavičíně – výstava 

fotodokumentů z historie a současnosti 
slavičínských národopisných souborů. 
Foyer knihovny, otevřeno v půjčovní době.

Informace pro návštěvníky knihovny:
Oznamujeme čtenáářům a návvštěvníkkům 
knihovny úpraavu prrovozní dobby o práázd-
ninách. Provvozníí doba je změněna 
z důvodů revviznícch prací vv obecnních 
knihovnách, jeež funngují pod jeejí správvou.
Červenec
Pondělí: 7.30 –– 12.00, 13.00 – 117.00
Srpen
Pondělí: 7.30 –– 12.00, 13.00 – 115.00
Čtvrtek: 7.30 –– 12.00, 13.00 – 118.00
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 Úterý 1. 7. 21.15 hodin 
NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina

praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval
kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce
a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední
revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže
Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou
spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v lis-
topadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle
nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela
navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989...

Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Lucie Štefl ová, Natálie
Halouzková, Robert Cejnar aj. Česká komedie,
96 minut. Vstupné: 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 3. 7. 21.15 hodin

KŘÍDLA VÁNOC
Zkusili jste někdy anděly prostě poprosit?
Velká část fi lmu se odehrává v nákupním centru

v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří
zde pracují. Tomáš – vystudovaný oční lékař má
rád volnost a ženy, žije v obytném přívěsu na poli
nedaleko obchodního centra. Hezká Nina balí
dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním
i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je nemilovat,
aby nemohla být zraňována. Ráďa, nejstarší z přátel,
pracuje v supermarketu a bydlí s početnou rodinou
v malém bytě. I když ji má rád, někdy by nejradši
od toho chaosu utekl někam daleko. Zajíc, čerstvě
vystudovaný herec, marně obchází castingy. Každý
z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce
jsou časem, kdy se mohou plnit...

Režie: Karin Babinská, hrají: Richard Krajčo,
Vica Kerekes, Jakub Prachař, David Novotný, Vanda
Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss aj. Česká
komedie, 90 minut. Vstupné: 80 + 1 Kč.
 Neděle 6. 7. 21.15 hodin

JASMÍNINY SLZY
Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná

dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě
idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem
i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou
na kousky. Odstěhuje se ke své sestře, která má
skromný byt v San Francisku a s nechutí přijímá
práci recepční v zubní ordinaci. Přes všechno si
hodlá i nadále zachovat aristokratické způsoby. Když
potkává Dwighta, šarmantního diplomata, který je
uchvácen její krásou, oduševnělostí a stylem, má
dojem, že nachází novou životní cestu. Komediální
drama Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, které
mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou
a pravdou, kterou nechtějí vidět...

Režie: Woody Allen, hrají: Cate Blanchett, Alec
Baldwin, Sally Hawkins aj. Film USA, 98 minut,
v českém znění. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, 
ostatní 80 + 1 Kč.
 Úterý 8. 7. 21.15 hodin

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce

jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky,
přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky
věřily nejen děti. Šedesátník José se vrací po třiceti
letech z emigrace v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne
totiž naléhání své mexické manželky Dolores. Ta
věří, že pro jejich dceru Penélope, která se marně
snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by
v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské
jezulátko. José má z návratu obavy, které mají
podobu jeho dávného kamaráda Rudy, který všemi
rád manipuluje, ale hlavně jeho bývalé lásky Květy.
Bude potřebovat nadhled a um, aby se z malérů
všichni dostali...

Režie: Lenka Kny, hrají: Josef Abrhám, Libuše
Šafránková, Václav Postránecký, Pavel Kříž aj. Český
romantický fi lm, 100 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 10. 7. 21.15 hodin

COLETTE
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné bel-

gické židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky
v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi
dobrem a zlem a pravdou a lží. V osvětimském
koncentračním táboře se před námi odhaluje nelí-
tostný svět každodenního boje o přežití. Navzdory
každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. Jejich
láska jim dodává sílu snášet peklo koncentračního
tábora. V zoufalém boji o život společně naplánují
riskantní útěk...

Režie: Milan Cieslar, hrají: Clémence Thioly, Jiří
Mádl, Eric Bouwer, Ondřej Vetchý aj. České drama,
125 minut. Vstupné: 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 Neděle 13. 7. 21.15 hodin PROJEKT 100 

PULP FICTON: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Tři na první pohled nesouvisící historky

z krvavého podsvětí tvořící jeden příběh plný styl-
izovaného násilí, drog, dnes už kultovních dialogů 
a hlavně absurdních situací a nečekaných dějových 
zvratů. Postmoderní analýza zvráceného života 
zločinců, Boží vůle, vyrovnávaní si účtů, masáže 
noh a překladu názvů hamburgerů zažila obrovský 
celosvětový úspěch jak mezi diváky, tak i u kritiky. 
Za nejkultovnější fi lm 90. let si režisér a scenárista 
Quentin Tarantino (ze 7 nominací) odnesl Oscara 
za nejlepší scénář a nemalý úspěch zažil snímek 
i na prestižných světových fi lmových festivalech 
v létech 1994 a 1995.

Režie: Quentin Tarantino, hrají: John Travolta,
Samuel L. Jackson, Tim Roth, Uma Thurman, 
Christopher Walken, Bruce Willis, Harvey Keitel,
Amanda Plummer, Rosanna Arquette aj. Film USA 
s titulky, 168 minut. Vstupné: členové FK 20+1 Kč, 
ostatní 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 Úterý 15. 7. 21.15 hodin

VEJŠKA
Petr Kocourek se hlásí na katedru grafi ky na UM-

PRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou
ho nevzali a profesor Slanina je nekompromisní.
Na školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek
bezhlavě zamiluje. Michal Kolman studuje VŠE,
ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen
spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty řeší
podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného
otce. Kocourkova matka se dávno vzdala představy,
že její syn bude studovat něco pořádného, zatímco
paní Kolmanová svého synka neustále vydržuje
a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální
malování graffi ti. Na pražských střechách, nádražích
a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při
jedné noční honičce je Kocourek dopaden...

Režie: Tomáš Vorel st., hrají: Tomáš Vorel ml.,
Jiří Mádl, Eva Josefíková, Marie Kružíková, Zuzana
Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková
aj. Česká komedie, 85 minut. Vstupné 80 + 1 Kč.
Do 12 let nevhodný.
 Čtvrtek 17. 7. 21.15 hodin

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhod-

nou se nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun
vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem
narazí. Jejich svět je najednou krásnější. Plánují to
největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se k nim
přichomejtne zbytek kamarádů z parku – přímo 13
milovníků oříšků, kteří jim situaci značně zkompli-
kují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je jen
krycí místo pro lupiče. Ti se chystají vyloupit banku

skrz vykopaný tunel a místo pytlů s penězi podstrčit 
pytle ořechů. Rozhodně je na co se těšit. 

Režie: Peter Lepeniotis. Kanadský animovaný 
fi lm v českém znění, 86 minut. Vstupné: děti do 12 
let 40 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Neděle 20. 7. 21.15 hodin PROJEKT 100

KOYAANISQATSI
Skupina vysokých nehybných postav obrácených 

k postavě ještě vyšší, nesoucí na hlavě korunu. Jesky-
nní malby z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prvním 
i posledním tónem skladby, která diváka provede 
světem tak, jak ho vidí Godfrey Reggio. Majestátní 
věkovitost skalních útesů, zdánlivá nehybnost pouště 
i věčná dynamika mořských vln sugerují prapůvodní 
čistotu života, do níž náhle, po staletích pozvolného, 
takřka neměřitelného vývoje, vstupuje člověk, 
měnící svou energií podobu světa i rytmus plynutí 
času. Přináší technický pokrok, zrychluje, propadá
se do anonymity, přivádí na svět úžasné vynálezy
i ničivé prostředky nepředstavitelné síly, zamořuje 
životní prostředí a vede války. Reggio beze slov, jen 
prostřednictvím fascinujících obrazů a za doprovodu 
úchvatně minimalistické hudby Philipa Glasse 
poprvé komentuje vztah přirody a člověka, resp. 
destruktivní sílu lidského působení na naši planetu.

Režie: Godfrey Reggio. Dokument USA, 86 minut.
Vstupné: členové FK 20+1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.
 Úterý 22. 7. 21.15 hodin

KANDIDÁT
Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, která 

manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý
svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně 
kandidáta na prezidenta. Do volby hlavy státu 
zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní 
agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. 
Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního 
kandidáta – nevýrazného, maloměstského podni-
katele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a ubrat 
pár hlasů protistraně. Lambert je zvyklý bez skrupulí 
každým manipulovat a vždy dosáhnout svého. Jenže 
na večírku v klubu se nechá vyprovokovat a uzavře
sázku se svým rivalem – Ivanem Mullerem, který
pracuje pro jasného favorita celých voleb. Ve hře je 
sedm miliónů eur...

Režie: Jonáš Karásek, hrají: Marek Majeský, Mo-
nika Hilmerová, Michal Dlouhý, Michal Kubovčík, 
Pavel Slabý, Pavel Nový aj. Český thriller, 106 minut. 
Vstupné 80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 24. 7. 21.15 hodin

MACHETE ZABÍJÍ
Machete je zpátky a pouští se do mise, kterou 

by nezvládl žádný jiný smrtelník. Bývalý federální 
agent Machete je pověřen americkým prezidentem, 
aby se zhostil úkolu, se kterým si neví rady ani 
jeho speciální jednotky. Machete musí sám najít 
výstředního milionáře a obchodníka se zbraněmi
Luthera Voze, který plánuje vypustit smrtící raketu. 
Na jedné straně je plán na rozpoutání války a anar-
chie na celé planetě – a na druhé jediný muž, jehož 
nejoblíbenější zbraní zůstává mačeta...

Režie: Robert Rodriguez, hrají: Danny Trejo, 
Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Demián Bichir, 
Mel Gibson aj. Akční fi lm USA s titulky, 94 minut. 
Vstupné 80 + 1 Kč. Do 12 let nevhodný.
 Neděle 27. 7. 21.15 hodin PROJEKT 100

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
Filosofi cká fi lmová opera. Evoluce a smysl exis-

tence lidstva v několika epochách, během kterých 
je člověk konfrontován se zlověstným a mlčícím
symbolem mimozemského života. Science-fi ction
fi lm, po kterém už fi lmové sci-fi  nikdy nebylo jako 
dříve, a souběžně napsaný stejnojmenný science-
fi ction román, po němž se sci-fi  literatura navždycky 
změnila. Jeden z největších mýtů fi lmové historie
a společné mistrovské dílo dvou osobností svých 
oborů – režiséra Stanleyho Kubricka a spisovatele 
Arthura C. Clarka. Neopakovatelná cesta za hranice 
lidské zkušenosti, za hranice prostoru a času...

         ttt  el: 577 37 41   1088     tel: 577 341 108tt llel: 577 341 1088
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PERGOLY 
KUDELKA

- allttány
-- garážooová stááání

- zastřešeení terrasy
- vcchodovééé přísttřřeškky

Luuboommírr Kudellkka, Neeevšoová 1175
TTel.: 73222 871 77719

přijímá bezplatně 
stavební suť

(beton, cihla, střešní taška)
na adrese: Slavičín-Hrádek, 

Nádražní 170.
Tel/fax: 577 343 333, 777 763 773. 

PIVOVVARR HRÁDDEKK 
SLLAVVIČÍN

Přijmeme servírky 
na trvalý pracovní poměr!
Vážné zájemce  rekvalifi kuujeme. 

VVěk: 188 – 45 let.

Zájemci volejte na telefon: 603 503 1148. 

HLEDÁME
PRACOVNÍKA 

do nově otevřené pobočky 
ve Slavičíně.

Možnost práce na HPP i VPP.
Telefon: 774 341 242. 

Sbor dobrovolných hasičů v Divnicích
by rád touto cestou poděkoval všem fi r-
mám, živnostníkům a lidem, kteří byli
ochotni věnovat hasičům v Divnicích
nějaký dar – ať už do do tomboly nebo
dětem na různé soutěže. Tímto svým
konáním pomohli zrealizovat tradiční
„kácení máje“ spojené s dětským dnem
v Divnicích. Je velmi potěšující, že
i v dnešní době se najdou ochotní lidé, kteří
věnují něco ze svého a udělají radost jak
dětem, tak i dospělým. Poděkování patří
také profesionálním hasičům a Policii ČR
ze Slavičína za poutavou ukázku svého
umění. Výbor SDH Divnice

Poděkování

Sylvester, Daniel Richter, Margaret Tyzack, Doug
las Rain, Vivian Kubrick aj. Sci-fi  USA s titulky,
149 minut. Vstupné: členové FK 20 + 1 Kč, ostatní
80 + 1 Kč.
 Úterý 29. 7. 21.15 hodin 

RIDDICK
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas

smrti na pusté planetě. Riddick bojuje o přežití
proti cizím predátorům a stává se silnějším
a nebezpečnějším, než kdykoliv předtím. Brzy na to se
lovci odměn z celé galaxie nevědomky stávají pěšáky
v jeho plánu na cestě za pomstou. S jeho nepřáteli,
přesně tam, kde je chce mít, rozpoutá Riddick bru-
tální útok pomsty před návratem na svou rodnou
planetu Furya, aby ji zachránil před zničením...

Režie: David Twohy, hrají: Vin Diesel, Karl Urban,
Katee Sackhoff, Dave Bautista, Jordi Molla, Raoul
Trujillo aj. Sci-fi  USA s titulky, 119 minut. Vstupné
80 + 1 Kč.
 Čtvrtek 31. 7. 21.15 hodin

KHUMBA
Zebra Khumba byl už od narození terčem

posměchů svého stáda, protože se narodil napůl
pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období
sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že
je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho ot-
cem ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra
se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného
dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal
zpět respekt své rodiny...

Režie: Anthony Silverston. Animovaná komedie
JAR v českém znění, 85 minut. Vstupné: děti do
12 let 40 + 1 Kč, ostatní 80 + 1 Kč.

Změna programu vyhrazena. Všechna
představení jsou uváděna v letním kině,
za nepříznivého počasí v Sokolovně.

Informace na telefonu 577 341 108 a www.
mesto-slavicin.cz. 
KINO SOKOLOVNA
 Sobota 5. 7. 20.00 hodin, fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ
– ČERVENEC S CHARLIE CHAPLINEM 1

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů:
Světla velkoměsta/Moderní doba. Na http://dokinav-
sobotu.slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování
o výběru. Vstup zdarma.
 Sobota 19. 7. 20.00 hodin, fi lm a škola

HVĚZDY SVĚTOVÉHO FILMU VE SLAVIČÍNĚ
– ČERVENEC S CHARLIE CHAPLINEM 2

Slavné fi lmy slavné hvězdy – digitální fi lmová
projekce pro účastníky projektu. Vybírejte z titulů:
Diktátor/Světla ramp. Na http://dokinavsobotu.
slavicin.org/ se můžete zúčastnit hlasování o výběru.
Vstup zdarma.
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FINANČNÍ A ÚVĚROVÉ
SLUŽBY ZLÍN, s. r. o.
Nově vám nabízíme výkup nemovitostí: až 80 % tržní hodnoty.
Výkup nemovitosti a možností ji i nadále užívat.
Oddlužení.
Zpracování insolvence velmi levně.
Poradenská činnost s exekucemi zdarma.
Kontakt: 773 551 703.

Pronajmu 2 nebytové 
prostory ve Slavičíně 

nad Albertem 
První prostor s výmměrou 2000 m2 – možno rozzdělit na meenší 

a dalšší prostorr o výměře 55 m2..
Bližší inforrmace naa telefonu 608 2755 980. 
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Pohár slavičínského starosty si odvezli Bylničané

Poděkování

Olympijské hry

V sobotu 14. června 2014 se na kurtech
za Sokolovnou ve Slavičíně konal již XIV.
ročník turnaje v nohejbalu trojic O Pohár
starosty města. Tentokrát na zbrusu no-
vém povrchu obou kurtů, který zafi nan-
covalo město Slavičín. Samotný turnaj
přilákal na zdejší kurty třináct týmů ze

širokého okolí. Celý program začal mi-
nutou ticha jako vzpomínka na bývalého
aktéra těchto turnajů pana Miloše Veselého.

Mužstva byla nalosována do dvou sku-
pin, v jedné bylo sedm týmů a ve druhé šest.
Ve skupinách se utkaly celky každý s kaž-
dým a hned čtyři týmy postupovaly do čtvrt-

fi nálových bojů. Zde se probojoval i obháj-
ce prvenství ze Štítné nad Vláří, který si 
ale ve fi nále vylámal zuby na Bylnici. Skvě-
lé výkony v turnaji předváděli i Brumov-
jané, ti ale v semifi nále nestačili na poz-
dější vítěze z Bylnice, v utkání o bronz si 
poradili se slavičínským týmem HOPA. 
Nakonec vydrželo i počasí a celé klání 
zpestřily svým vystoupením i děvča-
ta z kroužku orientálních tanců při DDM 
ve Slavičíně. Dalším nohejbalovým turna-
jem bude XVI. ročník Jerevan cupu, který se 
odehraje v sobotu 5. července 2014 na an-
tukových kurtech v parku v rámci měst-
ské Park párty.
Konečné pořadí turnaje: 
1. Bylnice, 2. Pub (Štítná nad Vláří),
3. Brumov, 4. HOPA (Slavičín), 
5. – 8. Carveři (Slavičín), Divnice, 
SKP Juniors (Slavičín) a Los Glgos (Bohu-
slavice nad Vláří).
Nejlepší hráč: David Šenkeřík (Pub), 
nejlepší smečař: Zbyněk Raška (Bylnice), 
nejlepší univerzál: Lukáš Kostka (Brumov), 
cena starosty: Josef Ťulpa (Los Glgos),
nejstarší hráč: Anton Bonko (Torzo). 

Petr Koseček

Organizační výbor děkuje všemm, kteří se 
podíleli na akci 60. výroočí folkloru vee Slavičínně, 
zejména Dia klubbu Slavvičín a Klubuu důchoddců 
za obstarání občeerstvenní, Miroslavu Šilhánkoovi 
za výzdobu, Franntišku SSlovákovi za uuspořádáání
výstavy fotografifi í a všeem účinkujíccím.

Všem zájemcůům takké sdělujeme, že stojaany 
s fotografi emi Slaavíčka,, Slavičánku ii Slavičaanu 
jsou umístěny v Městskké knihovněě Slavičínn.

Děkuje všem rodičům a prarodičům, kteří
se i se svými dětmi či vnoučaty zúčastnili
v sobotu 7. června 2014 dětských olympijských
her. Sluníčko pěkně hřálo a usmívalo se
na všechny soutěžící a tím vytvořilo krásnou
atmosféru. Některé pomůcky pro disciplíny
zapůjčila Nadace Jana Pivečky a Dům dětí
a mládeže Slavičín. Za splnění všech disciplín
děti dostaly diplom, medaili z Fidorky a nebo
medaili perníkovou, kterou upekl Dia klub.
K tomu ještě získaly nějakou z připravených
cen a sladkost, kterou si mohly děti vybrat díky
našim sponzorům – městu Slavičín, lékárně
Dahlia, potravinám p. Malychová a Mona

p. Hubíková, Hopa, Ditipo. Návštěvníci měli 
také možnost využít výtvarnou dílničku, 
jízdu na koni, skákací hrad, malování 
na tvář a mezivstupy vyplňovalo překrásné 
vystoupení tanečnic z Drnovic u Valašských 
Klobouk. 

Velmi děkujeme za spolupráci hasičům 
z Hrádku, ale také všem dobrovolníkům, kteří 
věnovali vlastní volný čas a pomohli nám
uskutečnit toto krásné olympijské odpoledne
pro děti.

Tato akce byla fi nančně podpořena ze 
Sociálního fondu Zlínského kraje.

Za Mateřské centrum Mgr. Simona Goňová

y


